
 16. Nedelja med letom – Marjetna nedelja – Krištofova 
Evangelij: MARTA SPREJME JEZUSA                                                   Lk 10,38-42
Evangelij po Luku
  Ko so potovali, je prišel v neko naselje in neka žena, po imenu Marta, ga je sprejela v svojo 
hišo. Ta je imela sestro, z imenom Marija, ki je sedla k Gospodovim nogam in poslušala njegovo 
besedo. Marta pa si je dala veliko opraviti s postrežbo. In pristopila je ter rekla: »Gospod, ti ni 
mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovoril: 
»Marta, Marta, mnogo stvari te skrbí in vznemirja, a le eno je potrebno. Marija si je izvolila 
najboljši del, ki ji ne bo vzet.«      

 Mašni nameni od 21.7.2013 do 27. 07. 2013:
nedelja, 
21.7.

7:30h – za farane
10h na Praprotnem Brdu, vsi  Trevnovi, Praprotno Brdo 7

ponedeljek, 
22.7.

Sv. Marija Magdalena, svetopisemska žena
19h  Janez Žakelj, obletna, dano iz Kalc

torek, 23.7. Sv. Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope
19h  iz družine Jereb in Lebar, obletna, Rovte 41c 

sreda, 24.7. Sv. Krištof, mučenec
19h  Logar, Rovtarske Žibrše

četrtek, 25.7. Sv. Jakob starejši, apostol
 19h  iz družine Lukančič, obletna, Medvedje Brdo 1
    in  iz družine Kogovšek, obletna, Zavratec 18

petek, 26.7.  Sv. Joahim in Ana, starša Device Marije
19h  Anton Albreht, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 21

sobota, 27.7. Sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila in Metoda
 8h  Jožefa Jereb, obletna, Rovte 125

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Na  tej  ravni  sprejemamo  nauke,  ki  jih  najdemo  v  Svetem  Pismu  in

Cerkvene nauke.  Vera  je  tudi  goreč odziv  Jezusu.  Papež Frančišek  je  na
nedavni avdienci dejal: »Vera je vedno odziv na ljubezen. Sami se odločimo
in hrepenimo po tem, da bi hodili z Jezusom, ki nas ljubi.« Kaj pa mi? Komu
ali čemu je namenjena naša gorečnost? Samo vprašati se moramo, kaj nam
prinaša največ veselja ali za kaj porabimo največ časa in pozornosti. Seveda
je dobro, da smo goreči do družine, prijateljev, dela in celo, da si vzamemo
čas za šport in sprostitev. Obenem pa je še pomembneje, da smo goreči do
Jezusa in si želimo poglobiti vero vanj. 
ŽIVLJENSKI SLOG. Vera ni nekaj, kar izpovedujemo ob nedeljah, nato pa se
ves teden ne menimo zanjo, temveč nekaj kar živimo dan za dnem. Papež
Benedikt XI. je nekoč rekel: »Vera raste, ko jo živimo kot izkustvo prejete
ljubezni.« Prav vera je ganila slepega Bartimaja, da je poklical Jezusa, ko so
ga vsi  drugi poskušali  utišati.  Bartimaj je po ozdravljenju »šel po poti  za
njim.« Pri ozdravljenju desetih gobavcev je vseh deset vero sprejelo, a jo je
samo eden poglobil. Končni cilj  vere je, da se približamo točki, kjer bomo
lahko ljubili Gospoda z vsem srcem, dušo in razumom ter z vso močjo.   >>

17. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS OBLJUBLJA USLIŠANJE VZTRAJNE MOLITVE             Lk 11,1-13

Evangelij po Luku  
  Nekoč je  na nekem kraju molil  in,  ko je nehal,  mu je eden  izmed njegovih  učencev  rekel:
»Gospod,  nauči  nas  moliti,  kakor  je  tudi  Janez  naučil  svoje učence.«  In  rekel  jim je:  »Kadar
mólite, recite: ‚Oče, posvečeno bodi tvoje ime; pridi tvoje kraljestvo; naš vsakdanji kruh nam dajaj
od dne do dne; in odpústi nam naše grehe; saj tudi mi odpuščamo vsakemu, kateri nam je dolžan;
in ne vpelji nas v skušnjavo!‘«
In rekel jim je: »Kdo izmed vas bi imel prijatelja in bi opolnoči šel k njemu ter mu rekel: ‚Prijatelj,
posódi mi tri hlebe, ker je moj prijatelj prišel k meni s pota, pa nimam kaj predenj položiti‘, in da
bi oni znotraj odgovoril: ‚Ne delaj mi nadlege; vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji;
ne morem vstati in ti dati.‘ Povem vam, četudi ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo
vendar zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje.
In jaz vam pravim: Prosíte in se vam bo dalo; iščite in boste našli; trkajte in se vam bo odprlo.
Zakaj vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. Kje je med vami
oče, ki bi ga sin prosil kruha, pa mu bo dal kamen? Ali ribe, pa mu bo dal namesto ribe kačo?  Ali
ga bo prosil jajca, pa mu bo dal škorpijona? Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom
dajati dobre darove, koliko bolj bo vaš Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.« 

    Mašni nameni od 28.7.2013 do 4.8.2013:
nedelja, 28.7.  7:30h – za farane

10h  Bernarda, Pavel in Rozalija Lukan, Praprotno Brdo 3
ponedeljek, 29.7.  Sv. Marta, svetopisemska žena

19h  Ivanka Lukan, obletna, Rovte  129a
torek, 30.7. Sv. Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj

19h  Sofronija Trpin, Rovte 120f
sreda, 31.7. Sv. Ignacij Lojolski, duhovnik

19h  Julijana in Marta Petrovčič, Petkovec 18
četrtek, 1.8. Sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof in cerkveni učitelj

19h  Miroslav in Marija Novak, obletna, Petkovec 6
Prvi petek, 2.8. Sv. Evzebij iz Vercellija, škof, Porcinkulski odpustek

19h  Zdravko Trpin, obletna, Rovte 122
sobota, 3.8. 
Prva duhovniška

Lidija, svetopisemska žena
   8h  Ivan Cigale, obletna, Rovte 46e

nedelja, 4.8. 18. Nedelja med letom, 
    Sv. Janez Marija Vianney, arški župnik

7:30h – za farane
 10h  Franc in Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 42

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Taka vera – vera, ki išče in vztraja – nas bliža z Bogom. Usmerja naše

življenje in nas spodbuja, naj živimo za Gospoda. Dokazuje nam naslednje:
bolj  ko hrepenimo po Jezusu in bolj  prizadevno,  ko ga iščemo, globlje  ga
bomo odkrivali.  Jezus vsakomur od nas obljublja  to, kar je rekel ljudem v
evangelijih: »Tvoja vera te je ozdravila.«



   Ostala oznanila:
* Na Marjetno nedeljo 21.7. obhajamo na Praprotnem Brdu 

»žegnanje«. Sveta maša bo ob 10h. Po maši je že ustaljeno darovanje za 
potrebe tamkajšnje cerkve.

* Šestnajsta nedelja med letom 21.7. je v slovenskem merilu »Krištofova 
nedelja«. Sv. Krištofu, ki je zavetnik vseh šoferjev, popotnikov in romarjev, 
se zahvalimo za prevožene kilometre. Ob tej priliki lahko namenimo kakšen 
cent za misijonska vozila, ki jih potrebujejo naši misijonarji. S pomočjo 
darov je MIVA SLOVENIJA v letu 2012 lahko omogočila nakup vozil v skupni 
vrednosti 365.064,60€ dvajsetim slovenskim misijonarjem in misijonarkam. 
Tudi z majhnimi darovi in složnostjo se marsikaj lahko naredi. »Z veseljem 
darujmo – življenja rešujmo! - Moj dar Boga slavi – za vse prevožene poti.«
Reka Ganges je onesnažena, to ve znanost.
Verni Hindujci pa pravijo: Očiščuje greha. 
Mnogi ljudje trpijo bedo, pokaže statistika.
Upanje pa pravi: Ti so zapisani na božji roki.
Voda ni trdna podlaga, opozarjajo zaskrbljeni.
Vera pa pravi: In vendar nas oživlja.
Brezna so nevarna in neprehodna, dokazujejo nesreče.
Ljubezen pa potrjuje: Da so premostljiva.

* Za prvi petek v mesecu avgustu 2.8. bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo 
zmolili litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.
Na ta dan je možno prejeti »Porcinkulski odpustek« v cerkvah in 
kapelah. Izpolniti moramo tri pogoje: opraviti zakramentalno spoved, prejeti
sveto obhajilo in moliti v papežev namen. Več o o odpustki v Katekizmu 
Katoliške Cerkve št. 1472-1479.

* Na prvo soboto v mesecu avgustu 3.8. bomo po jutranji maši zmolili litanije 
Matere božje, molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

   Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h

21.7. Vilma Kunc in Cilka Jereb Metka Bogataj in Tadeja Gnezda
28.7. Marja Čuk in Matjaž Gnezda Helena Rupnik in Pia Skvarča
4.8. Franja Tušar in Marija Lukančič Mojca in Lovro Skvarča

Pogrebne maše za julij Cilka Jereb
Pogrebne maše za avgust Marija Lukančič

   Ministriranje:
Teden od 21.7. do 28.7. Pia Skvarča in Blaž Skvarča
Teden od 28.7. do 4.8. Ambrož Cigale

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 23, od 20.7. do 26.7. sk. 24, od 27.7. do 2.8. sk. 1, od 3.8. do 9.8.

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

Oznanila od 21.7.2013 do 4.8.2013, Leto IX. št. 15

VERA, KI VZTRAJA, VZDRŽI IN IŠČE

Tvoja vera te je rešila.  Če dobro pomislimo,  je to nenavaden stavek za
Jezusa. Ali ne bi bilo zanj značilneje, da bi rekel: »Rešil sem te«. Ali mogoče
»tvoj  nebeški  Oče  te  je  rešil«.  Toda Jezus  ni  rekel  tega,  Namesto,  da  bi
pokazal nase ali na Očeta, je pokazal neposredno na ljudi, ki so vztrajali in ga
poiskali. Naša vera ima očitno pomembno vlogo v čudežu odrešenja.

Evangelist  Marko  pripoveduje  o  času,  ko  Jezus  ni  mogel  narediti  veliko
čudežev v domačem Nazaretu, ker so imeli ljudje premalo vere (prim. Mr 6, 1-
6). Zdi se, da je hotel za sokrajane storiti več, vendar ni mogel samo zato, ker
niso imeli dovolj vere. Ljudje so ga poznali. Poznali so njegovo družino. Vedeli
so, da je dober človek in nadarjen učitelj. Marsikdo med njimi pa ni mogel
narediti  naslednjega koraka in verovati,  da ima moč ozdravljati  in izganjati
hude duhove. Marko nam celo pove, da se je Jezus »čudil« (Mr 6,6).

MOČ VERE. Vera sprošča čudežno božjo moč. Vsi poznamo nadvse verne
ljudi, ki nikoli niso priča čudežem. In vsi poznamo ljudi, ki komajda verujejo,
pa Bog njihovo življenje vendarle s čudežem obrne na glavo. Jezus seveda
lahko  dela  vse  kar  želi  in  kadarkoli  želi.  Ne  »potrebuje«  naše  vere  in  ne
zadržuje ljubezni, če vere nimamo dovolj. Jezus je bil zelo navdušen nad vero
rimskega stotnika (Lk 7,9). Zato je pohvalil  vero mož, ki so skozi streho k
njemu spustili hromega prijatelja. Zato nam je tudi naročil, naj imamo tako
vero, da bomo lahko prestavljali gore. (Mt 21,21).

KAJ  JE  VERA?  Lahko  rečemo,  da  je  na  neki  ravni  povezana  z  našim
umevanjem. Med temi vrsticami bi lahko rekli: »Da, verujem, da je Jezus božji
Sin.« Ali: »Da, verujem, da me je Jezus rešil grehov:« Ali: »Da, sprejemam
resnice nicejsko-carigrajske veroizpovedi:«  

                                                                                                                     >>


