
14. Nedelja med letom – nedelja Slovencev po svetu
      zunanja slovesnost sv. Cirila in Metoda
Evangelij: JEZUS JE KROTAK IN PONIŽEN                                            Mt  11,25-30
Evangelij po Mateju
V tistem času je Jezus spregovoril: »Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si to
prikril modrim in razumnim in razodel malim. Da, Oče; zakaj tako ti je bilo všeč. Moj
Oče mi je izročil vse, in nihče ne pozna Sina kakor le Oče, in nihče ne pozna Očeta
kakor le Sin in komur hoče Sin razodeti.  Pridite k meni  vsi,  kateri  se trudite in ste
obteženi, in jaz vas bom poživil. Vzemite moj jarem nase in učite se od mene, ker sem
krotak in iz srca ponižen, in našli boste mir svojim dušam. Zakaj moj jarem je prijeten in
moje breme je lahko.« 
 Mašni nameni od 6.7.2014 do 12. 07. 2014:
nedelja, 6.7.    9h  Alojzij Malavašič, obletna, Rovte 51
ponedeljek, 7.7.   Vilibald, škof

 19h  Vinko Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 2
torek, 8.7.   19h  Jožefa Jereb in vsi  iz družine Jereb, obletna, Rovte 125
sreda, 9.7.  19h  Janez Žakelj, obletna in Rezka, dano iz Kalc
četrtek, 10.7.  Amalija, redovnica

 19h  Zdravko Trpin, obletna, Rovte 122
petek, 11.7.   Sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope

  19h  Rožmanovi, Rovte 48
sobota, 12.7.   Sv. Mohor in Fortunat

  8h – za duše v vicah
(Nadaljevanje iz prve strani)

Ravno to želi Jezus storiti tudi nam, ko uporabljamo lectio divina. Želi nam
razkriti,  kako  sta  njegova  smrt  in  vstajenje  na  novo  osvetlila  Hebrejsko
Sveto Pismo in mu dala nov pomen. Stara in Nova Zaveza sama skupaj
izražata polno božje razodetje. Sveti Avguštin je nekoč rekel: »Nova zaveza
je  skrita  v  Stari,  Stara  zaveza  pa  se  razkriva  v  Novi«.  Če  beremo  v
molitvenem duhu, vidimo, kako nam to dela Sveto Pismo, če ju povežemo,
dajeta vse popolnejšo ganljivejšo Jezusovo podobo. 

Ljudem, ki ga niso hoteli  sprejeti, je Jezus rekel: »Če bi namreč verjeli
Mojzesu, bi verjeli tudi meni«. (Jn 5,46). Tisti, ki so začeli verovati vanj, so
sčasoma prepoznali  njegovo navzočnost,  skozi  vso Sveto Pismo. Ker smo
verniki  in  ker  Sveti  Duh  deluje  v  nas,  lahko  vidimo,  Kristusa,  kadarkoli
beremo Sveto Pismo.  Sveti  Hugo Svetoviktorski  je  v dvanajstem stoletju
čudovito zapisal: »Vse Sveto Pismo je le ena knjiga in ta knjiga je Kristus,
saj vse Sveto Pismo govori o Kristusu in se izpolnjuje v njem«. Pri lectio
divina ne gre toliko za razlaganje knjige kot iskanje Osebe. Lectio divina ni
vaja razuma, temveč veliko bolj  goreče iskanje Jezusa. Njegovo bistvo je
srečevanje Jezusa. V nekaj točkah povzemimo: a) Lectio devina je osebno
srečanje z Bogom po Svetem Duhu. b) Lectio devina vodi v razumevanje, da
je Jezus Kristus srčika Svetega Pisma. c) Lectio divina omogoča Svetemu
Pismu, da nam ne le sporoča, temveč nas tudi spreminja.                    >>

15. Nedelja med letom
Evangelij: SEJAVEC SEJE BOŽJE SEME                                                         Mt 13,1-10

Evangelij po Mateju

Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sédel ob morju. In zbralo se je pri njem mnogo ljudstva,
tako da je moral sesti v čoln, vsa množica pa je stala na bregu. In povedal jim je mnogo v
prilikah, govoreč: »Glejte, sejavec je šel sejat. In ko je sejal, je nekaj semena padlo na pot
in priletele so ptice ter ga pozobale. Drugo je padlo na kamnito zemljo, kjer ni imelo
veliko  prsti;  hitro  je  pognalo,  ker  ni  imelo  globoke zemlje;  ko pa je  sonce vzšlo,  je
uvenelo in, ker ni imelo korenin, je usahnilo. Drugo je padlo med trnje; in trnje je zraslo
in ga zadušilo. Drugo pa je padlo na dobro zemljo in je dajalo sad: nekatero stoternega,
nekatero šestdeseternega in nekatero trideseternega. Kdor ima ušesa za poslušanje, naj
posluša!« 

 Mašni nameni od 13.7.2014 do 20.7.2014:
nedelja, 13.7.  9h  iz družine Oblak - Medved, obletna, Petkovec 15
ponedeljek, 14.7. Sv. Kamil de Lellis, duhovnik

19h  Pavel Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3.
torek, 15.7. Sv. Bonaventura, škof in Cerkveni učitelj

19h  Janez Kogovšek, Rovte 116
sreda, 16.7. Sv. Karmelska Mati božja, god

19h  Marija Cigale, obletna in Franc, Rovtarske Žibrše 20
četrtek, 17.7. Aleš, spokornik

19h  Amalija In Anton Lazar, Rovte 125
petek, 18.7. Sv. Friderik (Miroslav), škof

19h  Marija Brenčič, obletna, Petkovec 14
sobota, 19.7.  8h vsi  Gantar, Petkovec 31
nedelja, 20.7. 16. Nedelja med letom – Marjetna nedelja

     Sv. Marjeta, mučenka 
10h na Praprotnem Brdu, 

vsi  Trevnovi, obletna, Praprotno Brdo 7
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Lectio devina je nenazadnje vprašanje volje. Metodo uporabimo, ko pridemo
k  božji  besedi  s  srcem,  odprtim  zanj,  ki  hrepeni  po  tem,  da  bi  nam
spregovoril po teh navodilih, njenih besedilih. Če bomo Sveto Pismo brali s
pričakovanjem, hrepenenjem po poglobljenem poslušanju in gorečnosti, da bi
srečali Gospoda, ne bomo razočarani.

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 1, od 5.7. do 11.7. sk. 2, od 12.7. do 18.7. sk. 3, od 19.7. do 25.7.

 Ministriranje:
Teden od 6.7. do 13.7. Timotej Treven in Anže Treven
Teden od 13.7. do 20.7. Matej Gnezda, Jure Kunc, Matic Treven in Blaž Lukančič



Ostala oznanila
* V nedeljo 6. julija obhajamo Nedeljo Slovencev po svetu. Ta nedelja 

nas hoče spomniti in spodbuditi k razmisleku o slovenskih izseljencih, 
zamejcih, zdomcih, pa tudi številnih mladih, ki odhajajo v tujino, kjer iščejo 
boljše možnosti za življenje. V ta namen bo v matični domovini več 
dogodkov, ki so namenjeni krepitvi narodne zavesti in srečanju z rojaki.
Prireditev: »Dobrodošli doma« bo potekala 5. julija v Škofji Loki, 6. julija v 
ob 9h 21. Tabor Slovencev po svetu v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad
Ljubljano. Višarski dnevi so namenjeni mladim. Odvijali se bodo od 31. julija
do 3. avgusta na avstrijskem koroškem in Svetih Višarjah. Romanje treh 
Slovenij na Svete Višarje bo potekalo 3. avgusta. Skupaj z izseljeniškimi 
duhovniki bo mašo daroval celjski škof msgr. Stanislav Lipovšek.

* V nedeljo 6.7. ob 18h je v Dolnjem Logatcu nova maša novomašnika
Jošta Mezeg, ki je bil posvečen v Sarajevu.

* Na 16. nedelja med letom 20.7. ob 10h obhajamo na Praprotnem 
Brdu Marjetno nedeljo – žegnanje. Pri tej maši bo tudi darovanje za 
potrebe tamkajšnje cerkve.

*  Zaradi zdravstvenega stanja gospoda župnika je ob nedeljah samo
ena sveta maša kar je vidno iz razporeda.  Možne so spremembe.
V času odsotnosti  gospoda župnika, se obrnite na župnijski  urad Vrhnika
Telefon: (01) 750 27 50, GSM: 031 361-204.

**************************************************************
ZAHVALA
Kadar čutim dolžnost, da napišem zahvalo za kakšen dogodek, se mi vedno
znova  pojavlja  strah,  da  bom koga  nehote  spregledala.  Poleg  tega  imam
najbrž drugačen pogled na to, komu naj bi zahvala sploh bila izrečena. Izreči
jo nekomu, ki rad pomaga, sodeluje , ustvarja , ali jo izreči tistim , ki jim to
omogočajo in jih podpirajo .
Zato  se  s  tega  mesta  najprej  zahvaljujem  vsem ženam,  možem,  očetom,
materam,…,  ki  so  omogočili,  da  so  njihovi   domači  lahko  sooblikovali,
sodelovali in darovali svoj čas, za res lepo speljano mašo za domovino in za
padle v osamosvojitveni vojni v sredo 25. Junija v domači cerkvi v Rovtah.
Zahvaljujem se  tudi  vsem, ki  ste  se  bogoslužja  udeležili  ter  Združenju  za
vrednote  slovenske  osamosvojitve  za  organizacijo  svečanost  (VSO
Logatec),veteranom, pevcem, trobilcem in vsem duhovnikom, ki so somaševali
pri bogoslužju. Bog vam vsem skupaj povrni.

Martina Albreht.  
************************************************************** 
 Bralci nedeljskih beril:

Datum Trenutni red maš
6.7.  ob 9h – Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča
13.7.  ob 9h – Vilma Kunc in Matjaž Gnezda
20.7.  ob 10h na Praprotnem Brdu – Metka Bogataj in Jerneja Kunc

Pogrebne maše za julij  Mojca Skvarča

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

Oznanila od 6.7.2014 do 20.7.2014, Leto X. št. 14

ODPRIMO »KRISTUSOVO KNJIGO«

Če pustimo, da se ujamemo v past informacijske dobe, tvegamo, da bomo
vse, tudi Sveto pismo, obravnavali kot  »stvar«, ki jo je treba razčleniti, kot
niz besedil, ki se jih lahko lotimo samo razumsko. Zaradi tega bi mislili, da
nam svetopisemski odlomek lahko pomaga rešiti osebno težavo in nas nauči
olajšati  življenje.  Na  Sveto  Pismo  bi  lahko  gledali  samo  kot  na  vodnik
neizpodbitnega  nauka  ali  knjigo  pravil  za  moralno  življenje.  Ko  bi  dobili
podatke, ki jih potrebujemo, bi doumeli, da je določeni odlomek dosegel svoj
namen. 

V  nasprotju  s  funkcionalnem  pristopu  k  Svetemu  pismu  je  starodavna
metoda »lectio divina«, oziroma posvečeno branje. Tako so kristjani v prvi
Cerkvi prebirali Sveto Pismo. Namesto, da bi svetopisemsko besedilo jemali
kot  nekaj,  kar je  treba razčleniti  in  obvladati,  nam ga lectio  devina  lahko
pomaga spoznati in tako srečati samega Gospoda. Uči nas, da je Sveto Pismo
živa božja beseda, ki nam lahko oblikuje življenje in ni zgolj knjiga uporabnih
podatkov.  Z  metodo  lectio  divina  se  učimo  v  Svetem  Pismu  iskati  ne  le
podatkov, temveč predvsem spreobrnjenje. 

Svetniki  vseh  obdobij,  ki  so  tako  prebirali  Sveto  Pismo  in  se  naučili
prisluhniti božji besedi, so pustili, da jih je božja beseda nagovorila. Naj nam
božja  beseda  odpre  srce  in  zgane  misli,  bojazni,  upe  in  sanje.  Naj  nas
postopoma spremeni in oblikuje, da smo vse bolje podobni Kristusu.

Poslušanje z ušesi srca nam pomaga odkriti ključno lastnost metode lectio
divina, da je Jezus srčika in žarišče Svetega Pisma. On je ključ, ki odklepa
pomen vseh svetopisemskih knjig. Sam Jezus je učil učence, da vsa zgodovina
Izraela  nakazuje  njegov  prihod.  Se  spominjamo,  kako  se  je  prikazal  na
velikonočno jutro učencema v Emavs? Na vsej skupni poti jima je »razlagal,
kar je napisano o njem v vseh pismih«. (Lk.24,27). 

>>


