
16. Nedelja med letom – Marjetna
Evangelij: JEZUS SKRBI ZA SVOJE OVCE                                                Mr 60,30-37

Evangelij po Marku
Mašni nameni od 19.7.2015 do 25. 07. 2015:
nedelja, 19.7. 7:30h – za farane

10h na Praprotnem Brdu vsi  Trevnovi, Praprotno Brdo 7
ponedeljek, 20.7. Sv. Marjeta Antiohijska, devica in mučenka

19h  Aleš Treven, godovna, Rovte 82 
torek, 21.7. Sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in cerkveni učitelj

19h  Franc Trpin, obletna, Rovte 160
sreda, 22.7. Marija Magdalena, svetopisemska žena

19h vsi  iz družine Rupert, obletna, Petkovec 13
četrtek, 23.7. Sv. Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope, praznik

19h  Franc Kogovšek, osmi dan, Rovte 50a
petek, 24.7. Sv. Krištof, mučenec

19h  Marija Cigale, obletna,  Rovtarske Žibrše 20
sobota, 25.7. Sv. Jakob starejši, apostol

 8h  Janez in Cveta Čuk, dano Rovtarske Žibrše 2
******************************************************************************
(Nadaljevanje iz prve strani)

Ko je žena prišla mazilit Jezusa, so se vsi, tudi apostoli razjezili nanjo. Vsi
so menili,  da je potratna in neodgovorna. »Čemu ta potrata«? (Mt 26,8).
Učenci so bili gotovo iskreni. Menili so, da bi dišavo lahko uporabili, oziroma,
da bi žena lahko manj zapravljivo počastila Jezusa. Jezus je njeno dejanje
videl v drugi luči. Videl je nekaj lepega, kar se ga je dotaknilo in ga globoko
ganilo prav zaradi potratnosti. Videl je ženino ljubezen in predanost. Rekel je
celo, da je storila »dobro delo«. Nato je dejal  še, da bodo njeno zgodbo
pripovedovali  povsod,  »kjerkoli  na  svetu  bo  oznanjen  ta  evangelij«.  (Mt
26,13). 

Tako je torej Jezus izrabil dogodek maziljenja, da bi apostolom pomagal
prilagoditi operacijski sistem. Ženo je branil. Jasno je povedal, da ji ni mar
zase ali zato, kaj bi ji dejanje lahko prineslo. Jezusu je samo želela dati dar,
znamenje  ljubezni  do  njega.  Pojasnil  jim  je,  da  bodo  ljudje  zaradi  tega
»veliki« v božjem kraljestvu. Zaradi tega bodo veliki tudi v božjih očeh. 

Nato  je  pojasnil  še:  »Uboge  imate  namreč  vedno  med  seboj  in  kadar
hočete, jim lahko dobro storite, mene pa nimate vedno«. (Mr 14,7). Imeli so
veliko priložnosti,  da so poskrbeli  za uboge in  še  veliko priložnosti  jih  je
čakalo. To pa je bil svet trenutek. Bilo je zatišje pred nevihto Jezusovega
trpljenja, ta žena pa je storila nekaj »velikega« zgolj s tem, da je poskrbela
zanj. 

Jezus  je  rekel  apostolom  da  ga  je  žena  z  maziljenjem  pripravila  »za
pogreb«. (Mt 26,12). Večina teologov dvomi, da je slutila, da bodo Jezusa
prijeli in križali. Jezus pa je prepoznal njeno prijazno dejanje in ga videl kot
dejanje ljubezni, ki naj bi ga potolažila in mu dala moč za preizkušnjo, ki ga
je čakala.                                                                                          >>

17. Nedelja med letom - Krištofova
Evangelij: KRISTUS DAJE ZA VSE KRUHA V OBILJU                                Jan, 6,1-15

Evangelij po Janezu
 Mašni nameni od 26.7.2015 do 2.8.2015:
nedelja, 26.7. Sv. Joahim in Ana, Marijina starša

7:30h – za farane
10h  Florijana, godovna in Janez Čuk, Petkovec 10

ponedeljek, 27.7. Sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila in 
Metoda, god
19h – za vse žive farane iz župnije Rovte

torek, 28.7. 19h  Brigita Trček, Rovte 82a
sreda, 29.7. Sv. Marta, svetopisemska žena, god

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

19h  Zofija Kavčič, obletna, Rovte 12
petek, 31.7. Sv. Ignacij Lojolski, duhovnik

19h  Janez Žakelj, obletna, dano iz Kalc
sobota, 1.8. Sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof in cerkveni učitelj

 8h  Gašper Logar in starši, Rovte 41a
nedelja, 2.8. 18. Nedelja med letom - Porcijunkula

7:30h – za farane
10h – za vse pobite talce v Sovri ob 73-letnici

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

19.7.  Veronika in Marjana Kavčič  Metka Bogataj in Rezka Drmota
26.7.  Franja Tušar in Marija Lukančič  Nevenka Malavašič in Helena Rupnik
2.8.  Matjaž Gnezda in Vilma Kunc  Mojca Skvarča in Metka Bogataj

Pogrebne maše za julij  Franja Tušar
Pogrebne maše za avgust  Matjaž Gnezdar

 Ministriranje:
Teden od 19.7. do 26.7. Timotej Treven in Anže Treven
Teden od 26.7. do 2.8. Matej Gnezda in Jure Kunc

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 7, od 18.7. do 24.7. sk. 8, od 25.7. do 31.7. sk. 9, od 1.8. do 7.8.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
  Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
   (nadaljevanje iz prejšnje strani)
  Preroško maziljenje je eden redkih trenutkov v Svetem Pismu, ko je Jezus
nekaj  prejemal  in  ne dajal.  V  vseh letih  javnega delovanja  se  je  razdajal
neštetim ljudem. Na koncu, tik preden se je do konca daroval na Križu, pa je
prišla ta žena in se mu razdala ter mu nežno in osebno služila. To ni zgodba o
dišavi  in  denarju,  temveč  o  sposobnosti,  da  razveseljujemo  Jezusa  in  da
dovolimo, da se naš operacijski sistem sooči z mislijo, da lahko storimo nekaj
»velikega« za Jezusa.

http://zupnija.rovte.eu/


 Ostala oznanila
* Na 16. nedeljo med letom 19. 7. obhajamo Marjetno nedeljo. Sveta 

maša bo ob 10h v cerkvi Svetega Nikolaja na Praprotnem Brdu. Pri 
tej sveti maši je tudi darovanje za tamkajšnjo cerkev.
Sveta Marjeta je zaščitnica rokodelcev, popotnikov in ljudi raznih stanov. 
Častimo jo kot priprošnjico v skupini »štirinajstih pomočnikov v sili«. 
Upodabljajo jo s smejočim obrazom in s premaganim zmajem ob nogah. 
Domnevajo, da je bila mučena v času preganjanja pod cesarjem 
Dioklecijanom in je umrla 307. leta. 

* Na 17. nedeljo med letom, 26. 7. obhajamo Krištofovo nedeljo in 
akcijo MIVA Slovenija. Biti Krištof – Kristonosec je poslanstvo vsakega 
kristjana. Akcija MIVA je namenjena v zahvalo za srečno prevožene 
kilometre in za nakup prevoznih sredstev za naše slovenske misijonarje, 
zato: »Z veseljem darujem – življenja rešujem. Del nabirke Krištofove 
nedelje je namenjen slovenskim misijonarjem. Bodimo velikodušni! 

* V nedeljo 2. avgusta je romanje treh Slovenij na Višarje. Tam se bodo 
srečale matične, zamejska in izseljenska Slovenija. Ob 10,30h bo imel 
predavanje tržaški časnikar in publicist Ivo Jevnikar z naslovom »70 let po 
dogajanju, ki je spremenilo vse tri Slovenije«. Ob 12h bo slovesna sveta 
maša, ki jo bo skupaj z izseljeniškimi duhovniki daroval upokojeni nadškof 
msgr. Alojz Uran. Ob 13h bo na ploščadi za cerkvijo kratek kulturni program.
Dragi rojaki, lepo vabljeni!

* V nedeljo 2. avgusta je možno prejeti v cerkvah in kapelah tako imenovani 
»Porcijunkulski odpustek«. Tega lahko namenimo zase ali za rajne. 

* Potrditve članov gospodarskega sveta župnije Rovte.
Dne 7.7. 2015 št. 1109/15 je Nadškofija Ljubljana, Ordinariat, potrdila 
naslednje člane Gospodarskega sveta, ki so bili izbrani v župniji s strani 
vernikov, dne 8. 3. 2015 za obdobje 2015 – 2020:

1. Petkovšek Sandi Rovte 80a
2. Arhar Jože Rovte 104d
3. Jurca Bogomir Rovte 128
4. Istenič Peter Rovte 126, ključar Rovte
5. Treven Janko Rovte 13
6. Kavčič Janez Petkovec 6a
7. Maček Franc Petkovec 43, ključar Petkovec
8. Hladnik Janez Petkovec 37b
9. Treven Anton Petkovec 38, ključar Petkovec
10. Pišljar Marjan Rovtarske Žibrše 35, ključar Rovte
11. Nagode Marjan Rovtarske Žibrše 14
12. Nagode Franc Rovtarske Žibrše 19
13. Žakelj Alojz Praprotno Brdo 3, ključar Praprotno Brdo
14. Trpin Marko Praprotno Brdo 12
15. Oberžan Marjan Praprotno Brdo 9
16. Treven Anton Praprotno Brdo 7, ključar Praprotno Brdo

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

Oznanila od 19.7.2015 do 2.8.2015, Leto XI. št. 15

ČEMU TA POTRATA

Naj se zavedamo ali  ne, vsak iz med nas ima svoj »operacijski sistem«.
Vsak po svoje spremljamo podatke, jih prerešetavamo in sklepamo na njihovi
osnovi, tisti sklepi pa vplivajo na naša dejanja. 

Evangeliji nam v številnih zgodbah prikazujejo operacijske sisteme različnih
ljudi v povezavi z Jezusom.  Vsi so videli, kako je delal čudeže in poslušali
enaka sporočila, toda nekateri so sprejeli, da je Mesija in šli za njim, drugi pa
so sklepali, da je navaden človek in se niso menili zanj. Spet drugi so ga videli
kot grožnjo, zato so ga sovražili in zavračali. Različni operacijski sistemi so
ustvarili različne odzive. 

Morda  nas  bo  izzvala  naslednja  zgodba  o  ženi,  ki  je  Jezusa  mazilila  z
dišečim oljem (Jan  12,1-8).  Jezus  nam v  tej  zgodbi  želi  pokazati  to,  kar
presega dobro in nam želi odpreti oči za še globlje dobro. Jezus je zapisal, da
je bila ta žena Marija Lazarjeva in Martina sestra, Matej in Marko pa imena
nista  omenila.  Jezusa  je  mazilila  z  dragocenim  oljem  in  dišavami.
Predstavljajmo si jo na kolenih s ponižnim in predanim pogledom, popolnoma
osredotočena nanj. Ta žena je vedela, kako dragocena je dišava. Vedela je, da
bi jo lahko prihranila zase ali prodala za precej denarja, vendar ji ni bilo mar.
Cena  dišave  se  nikakor  ni  mogla  primerjati  z  Jezusom.  To  žrtev  je  bila
pripravljena  sprejeti.  Namesto,  da  bi  jo  skrbelo  zaradi  tratenja  dragocene
dišave, se je verjetno spraševala, kaj bi še lahko naredila zanj. Je imela ta
žena skrbi in obveznosti? Najverjetneje je imela denarne obveznosti? Morda.
Toda v tistem trenutku to ni bilo pomembno: Po njenem mnenju nič ni bilo
dovolj dobro za Jezusa. Imela je priložnost, da pokaže, kako močno ga ljubi. 

Kaj  nam torej  pove  ta  zgodba?  Da je  Jezus  vreden našega čaščenja  in
slavljenja.  Ta  žena  ni  prišla  prosit  za  bolno  prijateljico,  niti  za  svoje  ali
sorodnikovo ozdravljenje. Ni prišla prosit za posebno mesto v nebesih. Prišla
je samo počastit Jezusa.                                                                      >>


