
24. Nedelja med letom

Evangelij: SIN ČLOVEKOV MORA BITI POVZDIGNJEN                             Jan 3,13-17

Evangelij po Janezu

In nihče ni šel v nebesa kakor tisti, ki je prišel iz nebes, Sin človekov, ki je v nebesih. In
kakor je Mojzes povzdignil v puščavi kačo, tako mora biti povzdignjen Sin človekov,
da bi vsak, kdor veruje vanj, imel po njem večno življenje. Bog je namreč svet tako
ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil,
ampak imel  večno življenje.  Bog namreč  svojega Sina ni  poslal  na  svet,  da  bi  svet
obsodil, marveč da bi se svet po njem rešil. 

 Mašni nameni od 14.9.2014 do 20. 09. 2014:
nedelja, 
14.9.

 Povišanje Svetega Križa, praznik
 7:30 – za farane
10h  Silva Meden, Rovtarske Žibrše 42 

ponedeljek, 15.9. Žalostna mati božja. God
 19h  Tilka Rupnik, obletna, Rovtarske Žibrše 17

torek, 16.9.   Sv. Karmelij. Papež in Ciprijan, škof in mučenec
 19h  Ljudmila Petkovšek, godovna, Rovte 131

sreda, 17.9.  Sv. Robert Bellarmin, škof in cerkveni učitelj
 19h  Justina Kunc, obletna in vsi  Bolkovcovi. Rovte 82

četrtek, 18.9.  19h  Frančiška Janžek, roj. Pivk
petek, 19.9.   Sv. Jamarij, škof in mučenec

  19h  Milan in Veronika Križaj, obletna in Dani, dano iz Logatca
sobota, 20.9.  Sv. Andrej Kim Taegon, duhovnik in drugi korejski 

mučenci
  8h  Viktor in Ana Kogovšek, godovna, Petkovec 22

************************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
RUTA in  NAOMI:  Zaveza zvestobe.  Rutina  knjiga  pripoveduje  zgodbo o

ženi, ki je zapustila dom, družino in izročilo zaradi zvestobe ovdoveli tašči.
Potem, ki je njen mož – Naomin sin umrl, bi Ruta lahko ostala v Mogbu in si
med rojaki  poiskala  drugega  moža.  Vendar  je  sklenila  ostati  z  Naomi  in
poskrbeti za staro ženo. Kaj je Naomi lahko ponudila Ruti? Sama je priznala,
da za snaho ne more nič več storiti. Toda Ruta ni hotela dobiti ničesar od nje.
V njej je videla prijateljico in ji sklenila pomagati. Zato se ji je pridružila v
Betlehemu in opravljala ponižna dela, da bi preživljala njo in sebe. Rutina
marljivost  in  nesebična  skrb  za  Naomi  je  pritegnila  pozornost  Boaza,
premožnega daljnega sorodnika. Boaz se je zaljubil v Ruto in jo vzel za ženo.
Zgodba se konča z Naomi, ki v naročju drži Rutinega novorojenega sina ter
se pridruži Betlehemskim ženam in blagoslavlja Boga, da je poskrbel zanjo
po Rutini ljubezni in predanosti.

>>

25.  Nedelja  med letom, Nedelja  svetnških  kandiddatov:
Baraga, Gnidovec, Vovk in Majcen

Evangelij: BOG JE BOLJŠI KAKOR ČLOVEK                                             Mt 20,1-16a

Evangelij po Matej

 Mašni nameni od 21.9.2014 do 28.9.2014:
nedelja, 21.9. Sv. Matej, evangelist

 7:30 – za farane
10h  Jože in Marija Žakelj, obletna, Rovtarske Žibrše 22

ponedeljek, 22.9. 19h  Francka Celarc, obletna, Rovte 82j 
torek, 23.9. Sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik

19h  Janez Kogovšek, Rovte 118
sreda, 24.9. Blaženi Anton Martin Slomšek, škof, 

zavetnik učiteljev, vzgojiteljev, katehetov, kmetov, 
slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva in 
nove evangelizacije, praznik

19h  Franc Logar in starši Logar, godovna, Rovte 57
četrtek, 25.9. 19h  Franc Istenič, obletna, Rovte 126
petek, 26.9. Sv. Kozma in Damijan, mučenca

19h – zahvala Materi božji in Jezusu, Rovte 115a
sobota, 27.9. Sv. Vincencij Pavelski, duhovnik

 8h  Dušan Likar in  Dovski, Rovte 14a
nedelja, 28.9. 26. Nedelja med letom – Slomškova – Mihelova 

nedelja, ekumenski dan
 7:30 – za farane
10h  Erna Košir, Janez Kogovšek in žena

**************************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
PAVEL in TIMOTEJ:  Skupno širjenje božjega kraljestva. 
Timotej je bil med prvimi učenci v Listri, v današnji južno – osrednji Turčiji.

Pavel ga je spoznal, ko je prišel tja. Njegova vera je nanj naredila močan vtis.
Timoteja je povabil naj se mu pridruži in ga vzel s seboj na večino misijonskih
potovanj.  V Korintu in Efezu je bil  Timotej ob Pavlu,  oznanjal  evangelij  in
gradil  Cerkev.  Nato  je  kot  Pavlov  odposlanec  odpotoval  v  Makedonijo,
Tesaloniko in Filipe, da bi spodbujal kristjane ter jim pomagal reševati spore
in težave. 

Timotej  je  postal  eden  najbolj  zaupanja  vrednih  Pavlovih  sodelavcev  in
najtesnejših prijateljev.

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 11, od 13.9. do 19.9. sk. 12, od 20.9. do 26.9. sk. 13, od 27.9. do 3.10.

  Ministriranje:
Teden od 14.9. do 21.9. Jerica Cigale in Blaž Skvarča
Teden od 21.9. do 28.9. Alen Bogataj in Martin Kavčič



Ostala oznanila
* V sredo 17.9. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 

Tema srečanja je: Spodbujanje molitve v naši župniji (Na poti k izviru str 24. 
št.7)

* V soboto 20. septembra v samostanu Stična potekalo srečanje 
mladih - »Stična mladih«. Srečanje se bo pričelo ob 9h v Cistercijanski 
opatiji. Papež Frančišek nam je v svoji letošnji poslanici mladim predal 
prvega od blagrov: »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško 
kraljestvo!«. Program za dijake bo potekal na glavnem prizorišču, sočasno 
pa bo na travniku za samostanom potekal tudi program za študente, h 
kateremu bosta letos dala poseben pečat Gregor Čušin in skupina Svetnik. O
preprostosti življenja in zgleda uboštva v duhu bo pričevala Chiara 
Amirante, ki bo z nami delila svojo osebno življenjsko zgodbo. Vabljeni 
dijaki, študenti, mladi v poklicih, duhovniki in pastoralni delavci.

Društvo SKAM – skupnost katoliške mladine. 
Mladi prijavite se v župnišču do srede 17.9. zaradi naročila avtobusa.

* V ponedeljek 22.9. ob 20h je v župnišču srečanje za člane ŽK Rovte.
* V nedeljo 28.9. obhajamo v slovenski Cerkvi Slomškovo nedeljo in 

ekumenski dan. Letos bo praznovanje ob 15 – letnici Slomškove 
beatifikacije, ob 100 – letnici posvetitve Bazilike Lurške Matere božje v 
Brestanici in ob stoti obletnici začetka prve svetovne vojne. 
Slavje Slomškove nedelja bo v nedeljo 28. septembra v Baziliki Lurške 
Matere božje v Brestanici. Ob 15h bo molitvena ura in ob 16h slovesno 
somaševanje škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil msgr. dr. Juliusz Janusz 
apostolski nuncij v Sloveniji.
V naši župniji to nedeljo obhajamo Mihelovo nedeljo, farno 
žegnanje. 
Slika za glavnim oltarjem v prezbiteriju prikazuje boj Nadangela Mihaela z 
zavrženimi angeli. Naslikal jo je vrhniški slikar Simon Ogrin leta 1914. kako 
aktualna je za današnji čas, po sto letih – Kdo je kakor Bog? Na to nedeljo 
bo pri obeh mašah že ustaljeno darovanje za cerkev, tokrat za povečavo in 
obnovo kora ter igralnika v župnijski cerkvi. Darovanje priporočam.

* Na to nedeljo 28.9. je tudi sveta maša popoldne ob 15h pri Krimski jami 
za pobite nedolžne žrtve.                                         Župnija Borovnica.

**********************************************************
   Župnijska Karitas Rovte se najlepše zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli 

pripomogli in sodelovali pri srečanju bolnih, invalidov in starejših v nedeljo 
31. 8. popoldne. Bog vam povrni.  

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

14.9.  Vilma Kunc in Cilka Jereb  Nevenka Malavašič in Branka Jereb
21.9.  Franja Tušar in Veronika Kavčič  Helena Rupnik in Klemen Jereb
28.9. Marija Lukančič in Matjaž Gnezda Metka Bogataj in Jerneja Kunc

Pogrebne maše za september  Jerneja Kunc
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič       

Oznanila od 14.9.2014 do 28.9.2014, Leto X. št. 18

ZNAMENJE TRDNEGA PRIJATELJSTVA
Ljudem, ki so z nogami na tleh, ni treba podati roke, tisti pa, ki hodijo po

razbrazdani in spolzki poti, se držijo drug drugega, da bi varneje hodili. (Sveti
Frančišek  Saleški).  Sveti  Frančišek  Saleški  je  živel  pred  400 leti.  Njegove
besede imajo  še  danes  enako  veljavo.  Kot  Kristjani  vemo,  da  je  ljubezen
srčika evangeljskega sporočila. 

JONATAN in DAVID: brata različnih mater. David se je kot mlad fant na
dvoru kralja Savla oblikoval, ko je  premagal mogočnega Filistejca Goljota. Od
tlej je po številnih zmagah nad Filistejci pridobil srca Izraelcev in dokazal, da
mu Bog stoji ob strani. Po vsem Izraelu je odmevalo: »Savel jih je pobil na
tisoče,  David  pa  na  deset  tisoče«.  David  je  postal  tak  junak,  da  so  vsi
pričakovali, da se bo poročil s Savlovo sorodnico in podedoval kraljestvo. Vsi,
razen Savla. Savel se je z vsem srcem odločil, da bo kralj postal njegov sin
Jonatan, zato je sklenil Davida zadržati čim dlje od sebe. Večkrat ga je skušal
celo umoriti.

Glede na okoliščine bi  celo  pričakovali,  da bo Jonatan stopil  na očetovo
stran in  poskušal  umoriti  Davida.  Vendar  seje  zgodilo  ravno obratno.  Med
fantoma se je stkalo globoko prijateljstvo, ki ga niti Savlovi poskusi umora
niso  mogli  premagati.  Bila  sta  si  tako  blizu,  da  »Se  je  Jonatanova  duša
združila z Davidovo dušo in Jonatan ga je vzljubil kakor svojo dušo«. (1 Sam
1,18)

Jonatan je v Davidovem življenju prepoznal božjo roko in videl, da ga je
Bog izbral za naslednjega izraelskega kralja. Brez sence zavisti ali grenkobe,
je Jonatan dal vse od sebe, da je varoval Davida pred očetom. Dal mu je celo
svoj meč, haljo in ščit, znamenje njegovega položaja prestolonaslednika. Ko
je bil  kasneje Jonatan ubit v boju, je David razkril,  kako dragocena je bilo
njuno prijateljstvo: »Hudo mi je za teboj, moj brat Jonatan! Zelo si mi bil
prijeten. Tvoja ljubezen mi je bila čudovita, bolj kot ženska ljubezen«. (2.
Sam 1,26)                                                                                      >>


