
 14. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS RAZPOŠLJE DVAINSEDEMDESET UČENCEV      Lk 10,1-12.17-20
Evangelij po Luku
  Potem je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v 
vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Govoril jim je: »Žetev je velika, delavcev pa malo; 
prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Pojdite: glejte, pošiljam vas 
kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite mošnje ne torbe ne obuvala in nikogar na poti ne 
pozdravljajte! V katero koli hišo pridete, najprej recite: ‚Mir tej hiši!‘ In če bo tam sin miru, bo 
vaš mir počival na njem; če pa ne, se povrne k vam. V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar 
imajo; zakaj delavec je vreden svojega plačila. Ne prehajajte iz hiše v hišo. In v katero koli mesto
pridete in vas sprejmejo, jejte, kar se pred vas postavi; ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in 
oznanjujte: ‚Božje kraljestvo se vam je približalo.‘ Kadar koli pa pridete v kako mesto, kjer vas 
ne sprejmejo, pojdite ven na cesto in recite: ‚Tudi prah, ki se je iz vašega mesta prijel našh nog, 
otresamo na vas; vendar vedite to, da se je približalo božje kraljestvo.‘ Povem vam, da bo oni dan
Sodomi laže kakor temu mestu. Dvainsedemdeseteri pa so se z veseljem vrnili in pripovedovali: 
»Gospod, celo hudi duhovi so nam pokorni v tvojem imenu.« In rekel jim je: »Videl sem satana, 
da je kakor blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam oblast, stopati na kače in škorpijone in na 
vsakršno sovražnikovo moč in nič vam ne bo škodovalo. Vendar se ne veselite tega, da so vam 
duhovi pokorni, ampak veselite se, da so vaša imena zapisana v nebesih.«     

 Mašni nameni od 7.7.2013 do 13. 07. 2013:
nedelja, 
7.7.

Zunanja slovesnost praznika sv. Cirila in Metoda – 
nedelja Slovencev po svetu, 
smrtni dan (1963) božjega služabnika Antona Vovka
7:30h – za farane
10h  iz družine Oblak -Medved, obletna, Petkovec 15

ponedeljek, 8.7. 19h  Anton Trpin, godovna in  Kovačevi, Rovte 117
torek, 9.7. Sv. Avguštin Zhao Rong, duhovnik in drugi kitajski 

mučenci
19h  Frančiška Rupert, Petkovec 13 

sreda, 10.7. 19h – v dober namen, Rovte 46e
četrtek, 11.7. Sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope

 19h  Jože Terdič, dano Rovte 104e
petek, 12.7.  Sv. Mohor in Fortunat, mučenca

19h – za domovino
sobota, 13.7.  8h  Pavel Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Pomislimo na razliko med to ženo in drugimi ljudmi, ki so se gotovo prerivali, ko je

šel Jezus mimo njih. Telesno so bili enako blizu njega kot žena. Telesna bližina ni
enako kot  če  je  človek  Gospodu blizu  v veri.  Šele  po veri  se  lahko povežemo z
milostjo, ki nenehno izvira iz Jezusa – milostjo, ki prinaša moč ozdravljenja in čistost.
Tako kot Bartimaj, bi nam ta žena rekla, naj se dotaknemo Jezusa in verujemo, da
ima moč. Ki jo potrebujemo.                 

»GREŠNA« ŽENA (Lk 7,36-50)
Farizej Simon je povabil Jezusa na večerjo z nekaterimi svojimi prijatelji. Zdelo se

je, da vse gladko poteka, dokler ni na večerjo nepovabljena prišla žena z razvpitim
slovesom. Stala je za Jezusom in mu s solzami močila noge. Nato se je sklonila, mu
jih obrisala z lasmi in ga mazilila s posodico dragocenega olja.                          >>

15. Nedelja med letom
Evangelij: KDO JE MOJ BLIŽNJI                                                               Lk 10,25-37
Evangelij po Luku  
  In glej, neki učitelj postave je vstal in ga je takole skušal: »Učenik, kaj naj storim, da dosežem
večno življenje?« On pa mu je rekel: »Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril:
»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo in vsem mišljenjem, in
svojega bližnjega kakor samega sebe.« »Prav si odgovoril,« mu je rekel; »to izvršuj in boš živel.«
Ta pa se je hotel opravičiti in je Jezusu rekel: »In kdo je moj bližnji?« Jezus je povzel besedo in
rekel: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike; ti so ga oplenili in mu
zadali rane ter so odšli in ga pustili napol mrtvega. Primerilo pa se je, da je šel po tisti poti neki
duhovnik; in ga je videl in šel mimo. Prav tako je tudi levit, ki je prišel na mesto in ga videl, šel
mimo. Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce zasmilil. 34
Pristopil je k njemu in v njegove rane vlil olja in vina ter jih obvezal; in posádil ga je na svoje
živinče, peljal do gostišča in poskrbel zanj. Drugi dan je vzel dva denarja in dal gostilničarju ter
rekel: ‚Poskrbi zanj in, kar boš več potrošil, ti jaz nazaj grede povrnem.‘ Kateri izmed teh treh, se
ti  zdi,  je  bil  bližji  tistemu,  ki  je  padel  med razbojnike?« On je  dejal:  »Tisti,  ki  mu je  skazal
usmiljenje.« Jezus mu je rekel: »Pojdi in tudi ti tako delaj!« 

    Mašni nameni od 14.7.2013 do 21.7.2013:
nedelja, 14.7.  7:30h – za farane

10h  Janez Mivšek godovna, Rovtarske Žibrše 37
ponedeljek, 15.7.  Sv. Bonaventura, škof in Cerkveni učitelj

19h  Franc Trpin, obletna, Rovte  160
torek, 16.7. God Karmelske Matere božje

19h  Vinko in starši Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20
sreda, 17.7. Aleš, spokornik

19h  Fani Leskovec, obletna Petkovec 23
četrtek, 18.7. Friderik (Miroslav), škof, mučenec

19h   Alojz Brence, obletna in Marija, Petkovec 4
Prvi petek, 19.7. 19h  Brigita Trček, obletna, Rovte 82a
sobota, 20.7. 
Prva duhovniška

Sv. Marjeta Antiohijska, devica in mučenka
  8h  Jožef Jesenko, trideseti dan, Rovte 34

nedelja, 21.7. 16. Nedelja med letom, Marjetna nedelja,
      Krištofova nedelja
7:30h – za farane
10h na Praprotnem Brdu,  vsi  Trevnovi, Praprotno Brdo 7

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Njeno dejanje je Jezusa in Simona globoko ganilo. Simon je Jezusa preziral in se

spraševal, kako lahko prerok dovoli, da se ga dotika taka ženska. Jezus pa, ki je zaznal
ljubezen in hvaležnost njenega dejanja, je rekel: »Tvoja vera te je rešila!« Nasprotje
med grešno ženo in Simonom je osupljivo. Simon se je hotel pogovarjati z Jezusom.
Mogoče ga je hotel bolje spoznati in razumeti njegove nauke. Toda, do konca večera
so njegovi dvomi ostali, oziroma so se okrepili.

Žena pa ni prišla na pogovor. Stopila je v hišo, čeprav je vedela, da ni dobrodošla,
saj jo je Jezusovo usmiljenje tako ganilo, da je preprosto morala biti z njim. Če bi bila
danes tukaj, bi nam rekla: »Pojdite k Jezusu in priznajte grehe. Bogat je v usmiljenju.
Ni greha, ki ga ne bi bilo moč odpustiti.«  



Ostala oznanila:
* Sedmega julija obhajamo nedeljo »Slovencev po svetu«.

»Ob srečanju z množičnim odhajanjem mladih izobražencev iz domovine, ki 
se stopnjuje v vseh pogledih v zaskrbljujoče odstotke, se lahko le bolj 
zavemo o enkratni dragocenosti posameznika za narodno skupnost«. To je 
ena od misli, ki jih je ob nedelji Slovencev po svetu, naglasil msgr. Janez 
Pucelj, izseljeniški duhovnik. Zagotovo so časi bolj negotovi, kot smo pred 
leti pričakovali. Razmere so danes drugačne, kot so bile nekoč, a 
prilagajanje na novo okolje še vedno predstavlja hud šok, ki pa ga kje 
mogoče tudi znatno ublažiti. Vsekakor smo poklicani da okrepimo občutek 
za ta vprašanja – to je najmanj, kar si zaslužijo za svojo zvestobo dolgoletni
izseljenci, razumevanje bo pa v pomoč tudi tem, ki se za odhod v tujino 
odločajo dandanašnji.    

Lenart Rihar Rafaelova družba.
* Na šestnajsto nedeljo med letom 21.7. obhajamo na Praprotnem 

Brdu »žegnanje« - Marjetno nedeljo. To nedeljo bo tam maša ob 10h. 
Po maši je že ustaljeno darovanje za tamkajšnjo cerkev.
Ta nedelja pa je tudi Krištofova nedelja, ko se sv. Krištofu, ki je zavetnik 
šoferjev in popotnikov, zahvalimo za prevožene kilometre in ga prosimo za 
srečno in odgovorno vožnjo še naprej. Ta dan lahko darujemo za nova 
misijonska vozila, ki jih potrebujejo naši misijonarji pri oznanjevanju 
Evangelija in pomoči ljudem v misijonih, saj poznamo tisti pregovor: »Zrno 
do zrna pogača, kamen na kamen palača«. Sv. Krištof zavetnik šoferjev, 
prosi za nas!

**************************************************************
Župnijska Karitas Rovte obvešča, da je za ostanek zneska, ki je bil 
namenjen za nakup bolniške postelje, nabavila še naslednje bolniške 
pripomočke: podložna blazina, toaletni stol in ob posteljno mizico.   
Vsi omenjeni in ostali pripomočki so na voljo za izposojo.

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

Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h
7.7. Marja Čuk in Marija Lukančič Jerneja Kunc in Branka Jereb

14.7. Franja Tušar in Beti Reven Nevenka Malavašič in Karin Hladnik
21.7. Vilma Kunc in Cilka Jereb Metka Bogataj in Tadeja Gnezda

Pogrebne maše za julij Cilka Jereb

   Ministriranje:
Teden od 7.7. do 14.7. Alen Bogataj, Aljaž Trpin in Jure Kunc
Teden od 14.7. do 21.7. Jerica Cigale in Beti Reven

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 21, od 6.7. do 12.7. sk. 22, od 13.7. do 19.7. sk. 23, od 20.7. do 26.7.

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

Oznanila od 7.7.2013 do 21.7.2013, Leto IX. št. 14

TVOJA VERA TE JE REŠILA

Ko je papež Benedikt XVI. lani  oktobra razglasil leto vere, nas je spodbudil: »Vrata
vere so nam vedno odprta. Ta prag je mogoče prestopiti, če je oznanjena božja beseda
in se srce pusti oblikovati preoblikajoči milosti«. (Vrata vere 1).

Odpiranje vrat vere je lahko nadvse preprosto in ob enem zelo nepredvidljivo. Lahko
je preprosto, ko Gospodu rečemo «da«, ob enem pa nas lahko preseneti pot, na katero
pridemo.  Kar  vprašajmo  misijonarje,  apostole,  mučence  in  druge  svetnike  v  naši
zgodovini. A ne glede na to, kakšno presenečenje nas čakajo, ko stopimo skozi vrata
vere, se lahko zanesemo na eno: Jezus nas čaka, da nas bo pozdravil. Še bolj čudovito
pa je, da nas spremlja na vsakem koraku na poti vere.

BARTIMAJ (Mr 10, 46-52)
Danes slepota ni več tako strašna kot nekoč v Jezusovem času. Ljudje, ki so bili

slepi, niso mogli najti dela, da bi se preživljali. Če za nje niso skrbeli domači, so morali
prosjačiti. Prav tukaj najdemo Bartimaja: Sedel je ob cesti in beračil, ko so mimo prišli
Jezus in njegovi učenci. Bartimaj je začel vzklikati: »Jezus, Davidov Sin, usmili se me!«
Ko so ljudje videli, da je samo berač, ga je marsikdo poskušal utišati. Toda, zaradi tega
je bil še bolj odločen. Delovalo je! Jezus se je ustavil, poklical Bartimaja k sebi in ga
vprašal kaj želi. »Rabuni, da bi spregledal!« je dejal. Tedaj je Jezus izrekel, ključne
besede: »POJDI, TVOJA VERA TE JE REŠILA!«

Nasprotje med Bartimajem in  množico bode v oči.  Bartimaj  se ni  pustil  odgnati.
Veroval je. Klical je. Vztrajal je. Jezus je natančno razločil, kaj potrebuje. Zato je bil
poplačan. Vera mu je prinesla odrešenje in ozdravljenje, ju je potreboval.

KRVAVEČA ŽENA (Mr 5, 21-43)
Dvanajst let je trpela zaradi krvavenja in nihče ji ni znal pomagati. Ko pa je slišala,

da  gre  Jezus  skozi  njeno  mesto,  ga  je  poiskala.«Tudi  če  se  dotaknem le  njegove
obleke, je razmišljala, »bom rešena«. Zato se je prerinila skozi množico in se dotaknila
njegove obleke – in je v trenutku bila ozdravljena. Jezus je začutil, da je šla moč iz
njega, zato se je obrnil in vprašal: »Kdo se je dotaknil moje obleke?« Žena je stopila
naprej in povedala Jezusu, kaj se je zgodilo. On pa ji je rekel: »HČI TVOJA VERA TE JE
REŠILA.«                                                                                                           >>


