
18. Nedelja med letom

Evangelij: JEZUS NASITI VSO MNOŽICO S KRUHOM                      Mt  14,13-21

Evangelij po Mateju

Ko je Jezus to slišal, se je v čolnu umaknil odondod na samoten kraj, sam zase. Toda
množice, ki so to zvedele so šle iz mest peš za njim. Ko je izstopil, je zagledal mnogo
ljudstva; zasmilili so se mu in je ozdravil bolehne izmed njih. Ko pa se je zvečerilo, so k
njemu stopili učenci in rekli: »Samoten je kraj in dan se je že nagnil; odpústi množice,
naj gredo v vasi in si kupijo živeža.« Toda Jezus jim je rekel: »Ni jim treba odhajati,
dajte jim vi jesti.« Odgovorili so mu: »Tukaj nimamo več ko pet hlebov in dve ribi.«
Rekel je: »Prinesite mi jih semkaj!« In velel je ljudem sesti po travi; in vzel je tistih pet
hlebov  in  dve  ribi,  se  ozrl  v  nebo  in  jih  blagoslovil;  nato  je  hlebe  razlomil  in  dal
učencem,  učenci  pa množicam.  In vsi  so jedli  in se nasitili;  ostanke koscev so nato
pobrali, dvanajst polnih košev. Teh pa, ki so jedli, je bilo kakih pet tisoč mož, brez žená
in otrok. 

 Mašni nameni od 3.8.2014 do 09. 08. 2014:
nedelja, 3.8.   9h – v zahvalo za osemdeset let življenja
ponedeljek, 4.8.   Sv. Janez Marija Vianney, duhovnik

 19h  Aleš Treven, godovna, Rovte 82
torek, 5.8.   Posvetitev bazilike Marije Snežne

 19h  Franc, Janez in Marija Brenčič, Petkovec 14
sreda, 6.8.  Jezusova spremenitev na gori, praznik

 19h  starši Lazar, Rovte 121
četrtek, 7.8.  Sikst II, papež in tovariši mučenci

 19h  Sivcovi, obletna, Petkovec 11
petek, 8.8.   Sv. Dominik, duhovnik in redovni ustanovitelj

  19h  Jože Cerpič, obletna, Petkovec 1a
sobota, 9.8.   Sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), 

redovnica, mučenka, sozavetnica Evrope
  10h  Ivan Cigale, obletna, Rovte 70

*************************************************************************************

Vabljeni vsi, ki ste utrujeni in obteženi!

Katoliški karizmatik Donald Turbitt v Logatcu 14. AVGUST 2014

*  16.30  do  18.30 Predavanje:   "Čudeži  danes  -  biti  priča  obuditvi  od
mrtvih" Dom Marije in Marte, Dvorana Sv. Jožefa.

*  19.00 do 20.45 Sv.  Maša v Cerkvi  Sv.  Nikolaja:  Namesto pridige  bo
predavanje Donalda Turbitta z naslovom: "Prejeli boste Njegovo Moč" 

*  21.00 do 22.00 Predavanje za može in fante: "Biti Njegov Zgled" Dom
Marije in Marte, Dvorana Sv. Jožefa.

Katoliška karizmatična prenova Slovenije
Molitveno občestvo Jezusovega srca Logatec

19. Nedelja med letom – Lovrencova nedelja
Evangelij: JEZUS VABI PETRA K SEBI                                                     Mt 14,22-33

Evangelij po Mateju
Takoj nato je učencem velel, naj stopijo v čoln in se pred njim peljejo na drugo stran;
medtem bi on odpustil množice. Ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem
molil; in ko se je zvečerilo, je bil sam ondi. Čoln pa so sredi morja premetavali valovi,
kajti veter je bil nasproten. Ob četrti nočni straži je Jezus šel k njim, stopajoč po morju.
Ko so ga učenci videli hoditi po morju, so se prestrašili in rekli: »Prikazen je!« In od
strahu so zavpili. On pa jih je takoj ogovoril: »Bodite brez skrbi! Jaz sem; ne bojte se!«
Oglasil pa se mu je Peter in rekel: »Gospod, če si ti, vêli mi, naj grem po vodi k tebi.«
»Pridi!« mu je rekel. In Peter je stopil iz čolna in šel po vodi, da bi dospel do Jezusa. Ko
pa je videl silni veter, se je zbal; začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!«
Takoj je Jezus stegnil roko, ga prijel in mu rekel:  »Malovernež, zakaj si  dvomil?« In
stopila sta v čoln in veter je nehal. Ti pa, ki so bili v čolnu, so pristopili, padli predenj in
rekli: »Zares, ti si božji Sin!« 
 Mašni nameni od 10.8.2014 do 17.8.2014:
nedelja, 10.8.  Sv. Lovrenc, diakon in mučenec

 10h  na Petkovcu – za farane
      Marija in Anton Jereb, obletna, Petkovec 40
      Mašuje pomožni škof dr. Anton Jamnik

ponedeljek, 11.8. Sv. Klara, devica in redovna ustanoviteljica
19h  Iztok Tomazin, trideseti dan, Petkovec 36 

torek, 12.8. Sv. Ivana Frančiška Šantalska, redovnica
19h  Franc Leskovec

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

četrtek, 14.8. Sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik in mučenec
19h  Ljudmila Petkovšek, Rovte 131

petek, 15.8. Marjino Vnebovzetje, slovesni in zapovedani praznik
 9h – za farane

sobota, 16.8. Sv. Rok, spokornik
8h  Slavka Novak, Petkovec 36

nedelja, 17.8. 20. Nedelja med letom 
  9h – za farane

***************************************************************************************
Obvestilo glede okrasitve župnijske cerkve
Krašenje cerkve je odgovorno opravilo. Potrebno je vse leto spremljati kakšno
je stanje cvetja v cerkvi. Poleg tega je pomembno poznavanje opreme v 
cerkvi ter tudi liturgike.
Našo  farno cerkev in župnišče, že nekaj časa, skrbno krasi s cvetjem, gospod
Janez Pečkaj.  To delo, opravlja vestno, profesionalno in tudi cenovno ugodno.
Zato prosimo vse, ki bi radi posebno okrasitev cerkve za kakršnokoli 
slovesnost, da se dogovorijo z gospodom Pečkajem.

Gospodarski svet in ključarji.



Ostala oznanila

* Na devetnajsto nedeljo med letom 10.8. obhajamo Lovrencovo 
nedeljo. Sveta maša bo samo na Petkovcu ob 10h. Ljubljanski pomožni
škof dr. Anton Jamnik bo blagoslovil obnovljeno notranjščino cerkve in tri 
obnovljene oltarje. Vabljeni ste k sveti maši, da se Bogu zahvalimo za ta 
obnovitvena dela. Po sveti maši je darovanje za obnovo cerkve.
Zahvalim se tudi vsem Petkovčanom, ki ste kakorkoli pomagali pri obnovi, 
bodisi s svojim prostovoljnim delom, ali pa obnovo denarno podprli. 
Zahvalim se tudi Občini Logatec za denarno pomoč pri obnovi oltarjev. 
(župnik)
Dobre gospodinje prosimo, da napečejo in prinesejo razna peciva in sokove 
za pogostitev vseh prisotnih pri sveti maši, ki naj bodo na nepovratni 
embalaži in jih dostavijo v soboto od 17h do 18h k Gašperi. (Lukan Markotu)

* Na slovesni in zapovedani praznik Marijinega Vnebovzetja 15.8. 
bomo tako kot vsako leto na Brezjah pri sveti maši ob 10h obnovili 
svojo izročitev Materi božji. 
Z glavno praznično mašo bo v dogovoru z Nacionalnim odborom za 
obhajanje stote obletnice začetka prve svetovne vojne in vojaškim 
vikariatom združen spomin na vse žrtve prve svetovne vojne.
Zakaj ta spomin na Brezjah? Po prvi svetovni vojni so vse do druge 
svetovne vojne imeli preživeli veterani iz vse Slovenije vsako leto 
petnajstega avgusta zahvalno mašo za srečno vrnitev in za vse padle 
vojake. Zato je primerno, da se spomnimo velikih tragedij prve svetovne 
vojne najprej na Brezjah. Sklepna maša pa naj bi bila leta 2018 na Svet gori
v središču »Soške fronte«, kjer je tudi božjepotna cerkev postala žrtev teh 
spopadov. V imenu Slovenske Škofovske konference vabi, da se te maše 
udeležite in k njej povabite tudi vernike ter organizirajte vsaj avtobuse iz 
dekanije. Msgr. Andrej Glavan, predsednik škofovske konference.

* V ponedeljek 18.8. ob 20h je v župnišču srečanje za člane župnijske Karitas

  Bralci nedeljskih beril:
Datum Trenutni red svetih maš

3.8.  ob 9h –  Cilka Jereb in Matjaž Gnezda
10.8.  ob 10h na Petkovcu – Veronika Kavčič in Karin Hladnik
15.8.  ob 9h –  Vilma Kunc in Franja Tušar
17.8.  ob 9h –  Branka in Klemen Jereb

Pogrebne maše za Avgust  Vilma Kunc

  Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 5, od 2.8. do 8.8. sk. 6, od 9.8. do 15.8. sk. 7, od 16.8. do 22.8.

  Ministriranje:
Teden od 3.8. do 10.8. Timotej Treven in Anže Treven
Teden od 10.8. do 17.8. Matej Gnezda, Jure Kunc, Matic Treven in Blaž Lukančič

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

Oznanila od 3.8.2014 do 17.8.2014, Leto X. št. 16

Človeška moč in božja moč.

Neko dekle mi je pripovedovalo: »Starši so mi kot najstnici zelo prigovarjali
glede vere. Toda nazadnje so me najbolj prepričale očetove roke in obraz, ko
je molil. Opazovala sem ga in videla, da Bog je in da je z njim povezan. V
njegovih kretnjah sem lahko prebrala, da je stik z Bogom možen, da je odnos
resničen. Še več: pozna se celo na telesu. Sedaj lažje verujem, da po smrti
oče živi v luči, ki se je med molitvijo že risala na njegovem obrazu«.

Kaj je v sedanjem duhovnem življenju pomembnejše? Živeti popolno, ali
živeti z Bogom. Biti priden ali biti v stiku? Kristjani smo vedno v skušnjavi, da
bi sledili zgolj religiozni popolnosti: Bolj, ko bom priden, bliže bom Bogu, bolj
ko bom popoln, lažje bom prišel v nebesa. Marijino Vnebovzetje pa opominja
Kristjane na drugo smer. Človek je ustvarjen,  da se odpre, se umakne in
pusti, da se lahko razodene Bog. Pri tem ni prav nič pasiven, ker ne gre za
teorijo, ampak za odnos. Človek se lahko še tako trudi, vendar si sijaja sam
sebi ne bo dal. Nasprotno, ravno greh je človeka popeljal do tega, da želi sam
postati  luč.  Potem,  ko  je  izgubil  božjo  luč,  se  želi  uveljaviti,  dokazati,
zagotoviti .... 

Vnebovzetje  obrača  srca  popolnosti:  Bolj,  ko  se  tvoje  življenje  steka  v
večnost, bolj si lahko rodoviten. Bolj ko ti pojemajo moči, bolj lahko daješ
prostor,  da se razodene božja moč. Rodovitnost  ni  nekaj,  kar je za nami,
ampak je pred nami. Janez je v Razodetju videl ženo v nebeški luči in videl jo
je  kot  porodnico.  Marija  je  šele  v  nebesih  najbolj  postala  mati.  Duhovno
življenje je v tem, da postaneš oče ali mati. Pravo očetovstvo in materinstvo
se začne, ko poidejo telesne in duševne moči, ko mine tako opevana naravna
mladost.

Vnebovzetje  ti  govori:  zveličal  se  boš,  ko  boš  dal  prostor.  Oče  in  mati
postajaš, ko zmoreš dati prostor.

Rafko Klemenčič, duhovnik v Magnificatu, Avgust 2014     


