
 22. Nedelja med letom - Angelska
Evangelij: KDOR SE PONIŽUJE BO POVIŠAN                                     Lk 14,1.7-14

Evangelij po Luku

  Mašni nameni od 1.9.2013 do 07. 09. 2013:
nedelja, 
1.9.

 Obletnica kronanja Marije Pomagaj na Brezjah
 7:30h – za farane
 10h  Alojzij Kavčič, dano Štular – Podnart
 15h – v čast Materi božji za zdravje, mašuje p. Silvo Šinkovec
 Srečanje bolnih, starejših in invalidov

ponedeljek, 2.9.  19h  Stanko, Franc in starši Kunc, Rovte 124
torek, 3.9.  Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj 

 19h  Anica Slabe, obletna, dano Petkovec 33
sreda, 4.9.  19h – za zdravje, Rovtarske Žibrše 35
četrtek, 5.9. Blažena Mati Terezija, redovnica

 19h  starši in bratje Moljk, obletna, Rovtarske Žibrše 4
Prvi petek, 6.9.  19h  Jožefa Trpin, obletna, Rovte 126
Prva sobota, 7.9.   8h  iz družine Petkovšek, Rovte 131

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Na stara leta je  poromala v Sveto deželo,  kjer  je ostala  dve leti.  Med

drugim je obiskala tudi Kalvarijo, kjer je bil že skoraj tri stoletja zakopan
Jezusov križ.  Možje, ki  so na njen ukaz začeli  kopati,  so ga kmalu našli,
Konstantin pa je dal nad Gospodovim grobom sezidati cerkev Kristusovega
vstajenja in cerkev Božjega groba. Posvečeni sta bili 13. septembra 335 leta,
naslednji  dan pa so relikvijo  svetega križa prvič  izpostavili  v  češčenje.  V
spomin na ta dogodek obhajamo 14. septembra, praznik povišanje Svetega
Križa.

Praznovanje odkritja pravega Križa se je hitro razširilo med Kristjani po
vsem svetu. V 7. stoletju so ga skupaj z nekim drugim praznikom vrnitve
ostanke  križa,  ki  so  ga  ukradli  Perzijci  -  poimenovali  praznik  povišanja
svetega Križa in ga umestili v rimski koledar.

Po Križu smo odrešeni.  Čeprav se je stari  svet kar stresel  ob misli  na
usmrtitev s križanjem - strašljivo in sramotno obliko usmrtitve - Kristjani
častimo  Križ  kot  znamenje  Jezusovega  trpljenja  in  zmage  nad  Satanom,
grehom in smrtjo, Križ častimo, ker bomo po njem okusili  silno Jezusovo
ljubezen do nas, po ranah, ki mu jih je zadal, pa smo odrešeni in ozdravljeni.
Rupert iz Deutza, benediktinski opat iz 12. stoletja je ganljivo povedal; »Križ
častimo kot sidro vere, krepčilo upanja in prestol ljubezni. Križ je znamenje
milosti, dokaz odpuščanja, srednik milosti in prapor miru. Križ pomeni konec
teme, razlitje luči, beg smrti, ladja življenja in kraljestvo zveličanja«.

Pogled na Križ nas spomni na vprašanje: »Kaj iščeš, h kakšnemu cilju si se
usmeril, zakaj si v življenju prizadevaš, za kom hodiš, kaj te vodi«. V čem je
tista zadnja, temeljna in najvišja osmislitev našega življenj? Kaj iščemo na
tem svetu in kaj nosimo v globini svojega srca? Križ je »življenjska luč in
nebeški ključ« pravi Slomškova pesem. Naj bo tako tudi pri nas.

23. Nedelja med letom – Praznik rojstva Device Marije

Evangelij: ODPOVED PRINAŠA SVOBODO                                       Lk 14,25-33

Evangelij po Luku
Za njim pa so šle velike množice in obrnil se je ter jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne sovraži svojega
očeta in matere in žene in otrok in bratov in sester, vrh tega tudi svojega življenja, ne more biti moj učenec.
Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo namreč izmed vas, ki hoče
zidati stolp, poprej ne séde in ne preračuna stroškov, ali ima, da ga dozida; da bi se mu potem, ko bo postavil
temelj in bi ne mogel dovršiti, ne začeli vsi, ki bi to videli, posmehovati in govoriti: ‚Ta človek je začel zidati,
pa ni mogel dovršiti.‘ Ali kateri kralj, ki gre na vojsko zoper drugega kralja, poprej ne séde in se ne posvetuje,
ali more z desetimi tisoči stopiti nasproti njemu, ki prihaja nadenj z dvajsetimi tisoči? Če ne, pošlje, ko je oni
še daleč, poslanstvo in prosi miru. Tako torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more
biti moj učenec. 

    Mašni nameni od 8.9.2013 do 15.9.2013:
nedelja, 8.9.  7:30h – za farane

10h  Zdravka in Franc Trpin, Rovte 160
ponedeljek, 9.9. Sv. Peter Klaver, duhovnik 

 19h  Zalejški, Rovte 106
torek, 10.9. Sv. Nikolaj, Tolentinski, spokornik

19h  Bolkovcovi, obletna, Rovte 82
sreda, 11.9. 19h  Marija Brenčič, godovna, Petkovec 14
četrtek, 12.9. Ime Marijino, god

19h  Malči Pivk, godovna, Rovtarske Žibrše 35
petek, 13.9. Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj

19h  Marija Moljk, Rovtarske Žibrše 4
sobota, 14.9. Povišanje svetega Križa, praznik

8h  Erna Košir, dano od krstne botre 
nedelja, 15.9. 24. Nedelja med letom, Nedelja svetniških kandidatov:

    Baraga, Gnidovca, Vovka in Majcena
      God Žalostne Matere Božje
 7:30h – za farane
 10h  starši, brat in sestra Petrovčič, Petkovec 41

 **************************************************
  Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h
1.9. Metka Bogataj in Veronika Kavčič Pia Skvarča in Nevenka Malavašič
8.9. Franja Tušar in Marjana Kavčič Marja Čuk in Mojca Skvarča

15.9. Tadeja Gnezda in Marija Lukančič Branka Jereb in Jerneja Kunc
Pogrebne maše za september Helena Rupnik

   Ministriranje:
Teden od 1.9. do 8.9. Alen Bogataj in Ambrož Cigale
Teden od 8.9. do 15.9. Martin Kavčič, Timotej in Anže Treven



    Ostala oznanila:
*  Na Angelsko nedeljo 1.9. Župnijska Karitas pripravlja srečanje za

bolne, starejše in invalide. Ob 15h bo v cerkvi sveta maša. Med njo
bo možno prejeti zakrament bolniškega maziljenja. Pred in med mašo
bo tudi  prilika za sveto spoved. Sveto mašo bo vodil  in daroval p. Silvo
Šinkovec. 
Po maši je v prizidku župnišča družabno srečanje s pogostitvijo.

* Na Angelsko nedeljo 1.9. je na Vranjih pečinah v župniji Zaplana ob 10h
sveta maša za umorjenega duhovnika Jožefa Geohelija.

*  Za prvi petek v mesecu septembru 6.9. bom v dopoldanskem času
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo
zmolili  litanije  Srca  Jezusovega,  posvetilna  molitev  in  prejeli  blagoslov  z
Najsvetejšim.

* Prva sobota v mesecu 7.9. je posvečena molitvi za nove duhovne in
redovne poklice. Zato bomo po maši zmolili  v ta namen litanije Matere
Božje in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V nedeljo 8.9. ob 10h  je v župniji Vrh sv. Treh Kraljev žegnanje, po sveti
maši pa spominska slovesnost med in po vojni pobitim nedolžnim žrtvam.

* V ponedeljek 9. 9. 2013 pričnemo z rednim veroukom.
Vstopajte s copati, brez žvečilnih gumijev in brez mobitelov.
Veroučna učilnica je bila  med počitnicami  prepleskana in parket  na novo
zbrušen in polakiran. Prav je, da otroci pazite na tujo lastnino in jo ohranite
čim dlje nepoškodovano.

* Urnik verouka si oglejte na oglasni deski v lopi pod zvonikom ali v
tiskanih oznanilih št. 17.

*  Starši  omogočite  otrokom  tudi  naročilo  verske  revije  Mavrica  za
veroučno leto 2013/14. Celotna naročnina znaša 35€.

* V ponedeljek 9.9. je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na
zakrament Svetega Krsta. Straši k pripravi prinesite družinsko knjižico in
rojstni list otroka, botri pa potrdilo o sposobnosti za botra, če so iz druge
župnije.

**************************************************************
Spominski  odbor  Farnih  plošč  župnije  Rovte  in  Krajevna  skupnost
Rovte,  se  najlepše  zahvaljuje  vsem,  ki  so  kakorkoli  in  s  čimerkoli
pomagali pri spominski slovesnosti preteklo soboto in nedeljo. 

Vsem naj Bog bogato povrne.
**************************************************************

       Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 5, od 31.8. do 6.9. sk. 6, od 7.9. do 13.9. sk. 7, od 14.9. do 20.9.

Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 1.9.2013 do 15.9.2013, Leto IX. št. 18
POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA, praznik

V TEM ZNAMENJU BOŠ ZMAGAL
Za  Križ  pravimo,  da  je  življenja  luč  in  nebeški  ključ.  Praznik  Povišanje

svetega Križa, ki ga praznujemo 14. septembra ima dolgo zgodovino v Cerkvi.
Vse  pa  se  začenja  sporočilom  Evzebija  iz  Cezareje  o  znameniti  bitki  pri
Milvijskem mostu.

Oktobra leta 312 sta se pri tem mostu čez reko Tibero blizu Rima srečali
vojski dveh tekmecev: Maksencija in Konstantina. Konstantin Veliki je prišel s
90.000 pešaki in 8.000 konjeniki. Nasprotnik ga je počakal s 170.000 pešaki
in 18.000 konjeniki. Konstantin je pomišljal o odločilni bitki. Čeprav mu spričo
premočnega nasprotnika ni upadel pogum, je vendar le čutil negotovost.

Kot  piše  škof  Evzebij,  je  vse  dvome  odpihnilo  nenavadno  videnje.
Konstantin je nekega dne okrog poldneva na nebu zagledal vojaški prapor s
križem in zaslišal glas, ki je rekel: »V tem znamenju boš zmagal«. Vojakom je
ukazal naj vsi na ščite naslikajo križ in krenejo proti Maksenciju. Boj je bil trd
in  neizprosen, toda Konstantin je zmagal.

Konstantin, ki je po Dioklecijanovem zgledu nadaljeval z reformami je leta
313 s cesarjem Licimijem v Mediolanumu (današnjem Milanu) sklenil dogovor
o  enakopravnem  položaju  krščanstva  z  drugimi  verami.  Ker  Licinijpotem
dogovora  ni  spoštoval  in  je  spet  začel  preganjati  Kristjane,  se  je  z  njim
spopadel in ga leta 324 dokončno premagal.

Sveta Helena najde Križ. Leta 325 so se škofje zbrali na prvem Nicejskem
vesoljnem cerkvenem zboru in  sprejeli  cerkveno izpoved,  ki  jo  molimo pri
sveti maši. Hkrati so obsodili  krive nauke, ki jih je širil Arij iz Aleksandrije.
Zbora se je udeležil  tudi Konstantin, ki pa so ga arijci  kasneje pridobili  na
svojo stran. Čeprav je Konstantin podpiral Kristjane in cenil krščanstvo, se je
na  pot  za  Jezusa  podala  njegova  žena  Helena.  Gradila  je  cerkve,  živela
pobožno in skromno, zavzemala se je za uboge in jetnike.                      >>


