
19. NEDELJA MED LETOM – LOVRENCOVA NEDELJA
Evangelij: ŽIVETI MOREMO LE V MOČI JEZUSOVEGA KRUHA Jan 6,41–51

Tisti čas so Judje godrnjali nad Jezusom, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki je prišel
iz nebes,« in so govorili: »Ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater
poznamo. Kako more zdaj govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹« Jezus je odgovóril in
jim dejal:  »Ne godrnjajte  med seboj!  Nihče ne more priti  k  meni,  če  ga ne
pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obúdil poslednji dan. Pri prerokih je
zapisano: ›Vsi se bodo dali poučiti Bogu.‹ Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da
poučiti, pride k meni. Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta: samo tisti, ki je od
Boga, je videl Očeta. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje, ima večno
življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli.
To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne umre. Jaz sem živi
kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo žível vekomaj. Kruh pa,
ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.«

Mašni nameni od 8.8.2021 do 14.8.2021

nedelja, 8.8. Sveti Dominik, duhovnik
7:30h – za farane
10h na PETKOVCU  Anton Lazar, Petkovec 43a

ponedeljek, 9.8. SVETA TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA (Edith Stein),
Redovnica, mučenka, Sozavetnica Evrope, praznik
19h  starši Lazar, obletna, Rovte 121

torek, 10.8. Sveti LOVRENC, diakon, mučenec
19h  Jože Cerpič, obletna, Petkovec 1a

sreda, 11.8. Sveta Klara, devica, redovna, ustanoviteljica klaris
19h  starši in brat Franc Lukan, obletna, Petkovec 45

četrtek, 12.8. Ivana Frančiška Šantalska, redovnica
19h  Dolencovi, Rovte 13

petek, 13.8. Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenec
19h  Tomaž Reven, obletna in Valentin, Rovte 54

sobota, 14.8. Sveti Maksimilijan Marija Kolbe, duhovnik, mučenec
19h  Gabrijela Skvarča, osmi dan, Rovte 162

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Ko je leta 1945 kazalo, da bodo zavezniki porazili naciste, so slednji za seboj
želeli izbrisati opomnike svojih grozodejstev. Iz taborišča so vodili skupine ljudi in
jih pobijali, da ne bi padli v roke Američanom. Poljski duhovniki so organizirali
devetdnevnico k sv. Jožefu, ki se mu je 22. aprila pri dveh mašah posvetilo 800
taboriščnikov. Zaporniki so prosili za rešitev domovine, svojih družin in seveda
njih samih. Škof Franciszek Korszynski je povedal: »Bili smo največja skupina v
taborišču, ki se je javno zbrala k molitvi za osvoboditev.« Nihče ni slutil, da je
vodja SS Heinrich Himmler ukazal, naj posebne enote vojakov SS, imenovane
Wiking, 29. aprila 1945 taborišče zravnajo z zemljo in pobijejo vse, ki so ostali v
njem kot priče nacističnih zločinov. >>

MARIJINO VNEBOVZETJE, slovesni in zapovedani praznik
Evangelij: BOG POVIŠUJE NIZKE Lk 1,39–56

Mašni nameni od 15.8.2021 do 22.8.2021:
nedelja, 15.8. Obnovitev posvetitve slovenskega naroda Mariji

7:30h – za farane
14h – Blagoslov nove Marijine kapelice pri družini Treven, 

Rovtarske Žibrše 16b
ponedeljek, 16.8. Sveti Rok, spokornik

19h  z družine Sivec, Petkovec 11
torek, 17.8. Hijacint, duhovnik

19h  Jožefa Trpin, obletna, Rovte 126
sreda, 18.8. Helena, cesarica

19h – v zahvalo Materi Božji, Rovte 121
četrtek, 19.8. Sveti Janez Eudes, duhovnik

19h  Veronika, Milan in Verica Križaj, obletna, Rovte 85a
petek, 20.8. Sveti Bernard, opat in učitelj

19h  Vinko Trček, obletna, Rovte 9
sobota, 21.8. Sveti Pij X., papež

18h – za srečen zakon
nedelja, 22.8. 21. NEDELJA MED LETOM

God Device Marije Kraljice
7:30h – za farane
10h  Pavel Lukan, Praprotno Brdo 18
15h – za vse med in povojne žrtve komunističnega nasilja iz 

župnije Rovte, mašuje dr. Ivan Štuhec
********************************************************

(Nadaljevanje iz prejšne strani)

Le štiri ure pred izvršitvijo uničujočega ukaza je peščica zavezniških vojakov
napadla  taborišče  in  ga  zavzela.  Zaporniki  so  množično  drli  iz  svojih  barak,
ameriški poveljnik pa je ujetnike pozval, naj v kapeli v zahvalo zmolijo Oče naš in
Te deum. Medtem so zavezniki premagali SS-ovsko divizijo Wiking in preprečili
njihov  uničevalni  načrt.  856  duhovnikov,  ki  so  bili  tedaj  v  taborišču,  je  bilo
prepričanih, da se za rešitev lahko zahvalijo sv. Jožefu. 

Leta 1948 so se prvič odpravili na zahvalno romanje v svetišče sv. Jožefa v
Kaliszu in se ga pozneje udeleževali vsako leto. Molili so za vse sobrate, ki so v
taborišču  umrli,  pa  tudi  za  svoje  krvnike,  še  posebej  za  krutega  profesorja
Schillinga, ki so ga kot krivega zločinov po vojni usmrtili. Do leta 2018 je bilo za
blažene razglašenih 56 dachauskih duhovnikov, nekateri pa so še na poti k časti
oltarja.

Marija Krebelj - je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel.
Beseda o sv. Jožefu – MAGNIFICAT, avgust 2021, št. 8, str. 17 – 18



Ostala oznanila
* Na 19. nedeljo med letom obhajamo na Petkovcu Lovrencovo nedeljo. 

Sveta maša bo ob 10 uri. Pri maši je že ustaljeno darovanje za potrebe 
tamkajšnje cerkve. Darovanje priporočam.

* Župnijska Karitas organizira župnijsko romanje bolnih in starejših na 
Brezje v petek 13. avgusta. Vse romarjem naprošamo, da se držijo aktualnih 
ukrepov za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2. 
Odhod avtobusa iz Rovt izpred cerkve je ob 7:30 uri. Prijavite se do 
sobote 7. 8. v župnišču 01 750 10 59 ali Jožetu Cigale 031 328 564.

* V nedeljo 15. avgusta obhajamo slovesni in zapovedani praznik 
Marijinega vnebovzetja.
Pri maši bomo obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji.
Ob 10 uri doma ni svete maše. 
Sveta maša je v Marijini cerkvi v Smrečju ob 10 uri, župnija Šentjošt.
Ob 14 uri bo blagoslov na novo zgrajene in postavljene kapelice v 
Rovtarskih Žibršah 16 b, pri družini Treven Robija in Tadeje.

* V nedeljo 22. avgusta je ob 15 uri spominska maša za vse med in povojne žrtve 
komunističnega nasilja iz župnije Rovte, ob dnevu spomina na vse avtoritarne in 
totalitarne režime. 
Sveto mašo bo vodil in daroval dr. Ivan Štuhec.
Po maši je še kulturni program.

* Oratorij Rovte 2021 bo potekal v župniji v času od 23. do 26. avgusta pod 
geslom »Originalen sem.«  Prijavnice najdete v lopi pod zvonikom. Izpolnjene 
oddajte do 20.8. v škatlo pod zvonikom ali v poštni nabiralnik na župnišču. Vse 
informacije najdete na prijavnici in tudi na spletni strani župnije.

Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
Starši spodbudite svoje otroke, da bodo postali dejavni pri služenju.
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

8.8.  Vilma Kunc in Cilka Jereb  Marja Čuk in Ema Kavčič
15.8.  Branka Jereb in Klemen Jereb  
22.8.  Marija Lukančič in Cilka Jereb  Ana Štefanič in Helena Rupnik

 Pogrebne maše za mesec avgust  Helena Rupnik
 Pogrebne pušice za mesec avgust  Peter Istenič

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 21, od 7.8. do 13.8. sk. 22, od 14.8. do 20.8. sk. 23, od 21.8. do 27.8.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 8.8.2021 do 22.8.2021, Leto XVII. št. 16/417

Rešitelj iz taborišča smrti
Dolga  leta  so  se  preživeli  duhovniki  iz  koncentracijskega  taborišča  Dachau

udeleževali  zahvalnih romanj v svetišču, posvečenem sv. Jožefu, v Kaliszu na
Poljskem. Na priprošnjo Jezusovega varuha so ob koncu II. svetovne vojne za las
ušli smrti.

Koncentracijsko  taborišče  v  Dachauu  je  bilo  prvo  v  množici  tovrstnih
nacističnih objektov. V njem je umrlo na tisoče ljudi, ki niso ustrezali Hitlerjevim
merilom  nove  nacistične  družbe.  V  Dachauu  je  bilo  zaprtih  tudi  okrog  3000
duhovnikov.  Januarja  1941 so  jim zaradi  propagande omogočili,  da  so  lahko
dnevno obhajali sveto mašo v stavbi št. 26, vendar pa so bili že septembra istega
leta  tovrstnega  privilegija  deležni  le  nemški  duhovniki,  ki  pa  so  ostalim  na
skrivnem pomagali  do  hostij  in  vina,  da so  lahko vsaj  občasno med pogradi
obhajali  evharistijo.  Hostije  so  v  barakah lomili  na  več kot  20 koščkov ter  s
posvečenim kruhom hranili bolne v bolnišnici in umirajoče za tifusom.

Kot  ostali  zaporniki  so  duhovniki  v  taborišču  na  smrt  garali,  bili  so  žrtve
izživljanja vojakov, na njih pa je svoje poskuse izvajal psihopatski profesor Claus
Schilling. Ker je iskal zdravilo za malarijo, ki bi pomagalo nemškim vojakom na
zasedenih ozemljih, je mnoge okužil s to boleznijo. Da bi ugotovil, kako visoko se
lahko letalci dvignejo v nebo, jih je izpostavljal ledeno mrzli vodi in ekstremnemu
tlaku, česar mnogi niso preživeli ali pa so se posledice trajno vtisnile v njihova
telesa.

Čeprav je bilo prepovedano, so se duhovniki zbirali k molitvi, branju ter so se
celo medsebojno poučevali. Poljski duhovniki so ljudi spodbujali, naj se zatekajo
k sv. Jožefu, ki je dete Jezusa obvaroval pred smrtjo. Že leta 1940 jih je precej
svoja življenja posvetilo Jezusovemu varuhu ter Jezusovemu in Marijinemu srcu.

>>


