
20. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS NAM DAJE SAM SEBE V HRANO                                   Jan 6,51-58

Evangelij po Janezu
Mašni nameni od 16.8.2015 do 22. 08. 2015:
nedelja, 16.8. Sv. Rok, spokornik

7:30h – za farane
10h  iz družine Šinkovec, Rovte 112

ponedeljek, 17.8. 19h  Jožefa Trpin, obletna, Rovte 126
torek, 18.8. 19h  Franc Kogovšek, trideseti dan, Rovte 50a
sreda, 19.8. Sv. Janez Eudes, duhovnik

19h  Franca Brenčič, dano iz Stare Vrhnike
četrtek, 20.8. Sv. Bernard, opat in učitelj

19h  Jože in Miro Treven, Rovte 4
petek, 21.8. Sv. Pij X., papež

19h  Frančiška Janžek, obletna, nečakinja Marta
sobota, 22.8. God Device Marije Kraljice

 8h  Veronika, Milan in Dani Križaj, obletna, dano iz Logatca
******************************************************************************
(Nadaljevanje iz prve strani)

Ljubezen - in darovi, ki izvirajo iz nje - ni stvar enakosti, ampak Srca.
Della in Jim sta poznala to resnico. Tudi starši ju poznajo. Ko od otrok dobijo
drobno darilce - mogoče risbico, ki so jo narisali ali nakit, ki so ga kupili - jih
to  zelo  gane.  Darilo  ni  neprecenljivo  zaradi  vrednosti,  temveč  zaradi
darovalca in namena. 

Jezus pozna naše srce. Ve, kaj je v »posodici« našega življenja. Jasno mu
je, kaj smo mu sposobni dati in ne pričakuje več, le kar zmoremo. Če mu
vsak dan darujemo to, kar zmoremo, mu delamo »dobro delo«. Če damo kar
lahko, so naši darovi za Jezusa neprecenljivi. 

Stara pregovor nas uči, naj vse delamo zmerno. Čeprav v ta namen dobro
deluje,  kar zadeva hrano,  pijačo, delo in rekreacijo, ni  tako učinkovit,  ko
govorimo o odnosu do Jezusa. Jezus nas neizmerno ljubi, zato mu tudi ne bi
smeli samo zmerno vračati ljubezen. Posvetil nam je sleherni drobec moči,
vsako  sekundo  časa  in  vse  do  zadnje  kapljice  krvi.  Zagotovo  mu  lahko
izkažemo več kot zgolj vsakodnevno zmerno predanost. Ko je kralj David od
veselja plesal pred Skrinjo zaveze, je pokazal, gorečnost, ki je presegala klic
k zmernosti. Ko je Abraham zapustil dom in odpotoval v deželo, o kateri ni
ničesar vedel, je pokazal gorečnost, ki se je morala marsikomu zdeti skrajna.
Nič  pa  se  ne  more  primerjati  z  gorečnostjo,  vero  in  ljubeznijo,  ki  jo  je
pokazala Devica Marija, ko je rekla angelu: »Zgodi se mi po tvoji besedi«!
(Lk 1,38).

Tako gorečnost je izrazila žena, ki je mazilila Jezusa. Tako, kot drugi junaki
in  junaki  nje  vere,  je  odkrila,  da  vse  kar  presega  zmernost,  naleti  na
obsojanje in zavračanje. Natanko tako so se odzvali učenci na njeno izjemno
predanost.  Hoteli  so zmernost,  ne pretiravanja.  Nje pa ni  nič odvrnilo od
tega. In Jezus jo je blagoslovil. 

21. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTUS IMA BESEDE VEČNEGA ŽIVLJENJA                    Jan, 6,60-69

Evangelij po Janezu
 Mašni nameni od 23.8.2015 do 30.8.2015:
nedelja, 
23.8.

  9h – za farane
15h – spominska maša za vse vojne in povojne begunce iz župnije 

Rovte in  msgr. Janeza Hladnik

ponedeljek, 24.8. Sv. Jernej, apostol
19h vsi  Cekcovi, obletna, Rovte 27

torek, 25.8. Sv. Jožef Kalasane, duhovnik
19h vsi  iz družine Kunc, Rovte 124

sreda, 26.8. 19h – za pobite domobrance, dano Rovte 154
četrtek, 27.8. Sv. Monika, mati sv. Avguština

19h  Ivan Medved, obletna, Petkovec 15
petek, 28.8. Sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj

19h – v čast angelom varuhov, Rovte 16
sobota, 29.8. Mučeništvo Janeza Krstnika, god

 8h – v zahvalo Materi božji za srečno transplantacijo, Petkovec 5
nedelja, 
30.8.

22. Nedelja med letom
 9h – za farane
15h  Janez Kogovšek, godovna, Rovte 118

Srečanje bolnih, starejših in invalidov, 
mašuje msgr. Anton Trpin, župnik v Šentjerneju

    Veroučni učbeniki, delovni zvezki v veroučnem letu 2015/2016
Razred Naslov delovnega zvezka Cena
1.r. Praznujemo in se veselimo DZV 8,00 €
2.r. Praznujmo z Jezusom DZV 8,00 €
3.r. Hodimo z Jezusom Kat. 7,50 €
4.r. Pot v srečno življenje Kat. 8,00 €
5.r. Znamenja na poti k Bogu Kat. 8,00 €
6.r. Skupaj v novi svet Kat. 8,00 €
7.r. Kdo je ta? Kat.

DZV
8,00 €
4,00 €

8.r. Pridi sveti Duh Kat. 8,00 €
9.r. Pridi sveti Duh Kat. 8,00 €
* Liturgični zvezek z listki 2015/2016, cena 3€

Ministriranje:
Teden od 16.8. do 23.8. Martin Kavčič
Teden od 23.8. do 30.8. Timotej in Anže Treven

 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

http://zupnija.rovte.eu/


 Ostala oznanila
* V ponedeljek 17. 8. bo ob 20h srečanje za člane Župnijske Karitas.
* Na 21. nedeljo med letom 23.8. bosta maša ob 9h dopoldne in ob 

15h popoldne. Popoldanska maša je spominska maša za vse vojne in
povojne begunce iz župnije Rovte, ki so morali pred 70. leti zapustiti
rodni kraj. Spomnili se bomo 50. letnice smrti  msgr. Janeza 
Hladnika, ki je pomagal beguncem zlasti v Argentini, ko je pri 
predsedniku Peronu posredoval, da je sprejel slovenske begunce z 
družinami in bolnimi po vojni in jim omogočil, da so preživeli. 
Somaševanje bo vodil gospod Franc Maček, župnik v Planini 
pri Rakeku. 
Po maši bo sledil kulturni program v katerem bosta 
spregovorila Lenart Rihar in dr. Janez Zorec. V župnišču bo tudi 
razstava in prikaz življenja in dela msgr. Janeza Hladnika. Več o njem
in njegovem delu izvemo v njegovi knjigi »Od Triglava do Andov«.
Prosimo dobre gospodinje za prigrizek po slovesnosti, katerega 
prinesite v župnišče v pevsko sobo, v nedeljo od 11h do 14h.

* Od ponedeljka 24.8. do srede 26.8. bo v župniji potekal: 
Oratorij Rovte 2015. Moto letošnjega Oratorija je: »Hočem biti 
svet«. Lahko se še prijavite Urši ali Tjaši Malavašič.

* V tednu od 24.8. do 28.8. bo vpis otrok za obiskovanje 
verouka od 1. - 9. skupine vsak dan od 15h do 18h. Za prvo 
skupino ali razred, starši prinesite k vpisu družinsko knjižico ali 
dokazilo o krstu. Pri vpisu boste prejeli in vplačali veroučne učbenike 
in delovne in liturgične zvezke. Veroučne učbenike si lahko priskrbite 
od prejšnjih skupin.

* Zadnjo nedeljo v avgustu 30.8. bosta maši ob 9h dopoldne in ob 15h.
Pri popoldanski maši je srečanje bolnih, starejših in invalidov naše 
župnije. Med mašo bo možno prejeti tudi zakrament svetega maziljenja.
Sveto mašo in srečanje bo vodil in daroval naš rojak, gospod msgr. 
Anton Trpin. Srečanje pripravlja Župnijska Karitas.
Po maši bo v spodnjih prostorih župnišča še družabno srečanje. Priporočamo
se dobrim gospodinjam.

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

16.8.  Marija Lukančič in Tadeja Gnezda  Klemen in Branka Jereb
23.8. ob 9h – Metka Bogataj in Pia Skvarča  Ob 15h – Vilma Kunc in Jože Treven
30.8. ob 9h – Helena Rupnik in Jerneja Kunc  Ob 15h – starejši

Pogrebne maše za avgust  Matjaž Gnezda

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 11, od 15.8. do 21.8. sk. 12, od 22.8. do 28.8. sk. 13, od 29.8. do 4.9.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
   Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič                 

Oznanila od 16.8.2015 do 30.8.2015, Leto XI. št. 17
NEPRECENLJIVI DAR

Darilo treh Kraljev je novela ameriškega pisatelja s psevdonimom O. Henry.
Zgodba opisuje uboga zakonca, ki sta se komaj prebijala iz meseca v mesec.
Za Božič  sta  bila  Della  in  Jim odločena,  da  bosta  drug  drugemu podarila
posebno darilo. Vendar sta morala biti ustvarjalna, saj nista imela denarja. 

Jim  je  brez  Delline  vednosti  prodal  svojo  zlato  žepno  uro,  družinsko
zapuščino  in  z  izkupičkom Dellili  kupil  prelep  komplet  glavnikov  za  njene
čudovite dolge lase. Della pa si je ostrigla lase in jih prodala, da je Jimu lahko
kupila verižico za žepno uro. Ko sta odvila darili, sta bila globoko ganjena.
Darili sploh nista bili razsipni, za zakonca pa izjemno dragoceni. 

Nauk zgodbe je preprost. Znamenje ljubezni so najdragocenejša darila, ki
jih človek lahko podari. Jimova ura je bila neprecenljiva, ker ni bila zgolj ura.
Pomenila je njegovo zapuščino, vez z očetom in starim očetom. Podobno so
bili  Dellini  lasje  znamenje  njene  ženskosti  in  svobodnega  duha.  To  sta  si
podarila, ne verižice in glavnikov, temveč zaklad njunega Srca. 

Uporabimo to načelo pri zgodbi o ženi z alabastrno posodico. Oglejmo si,
zakaj je bil njen dar dišavnega olja Gospodu tako dragocen. Vsi vemo, da nam
je Jezus dal neprecenljiv dar na Križu. Stal ga je vse življenje! To je pravo
merilo vrednosti daru-žrtev, ki ga je nekdo naredil zanj, ne denar, ki ga je
porabil. Kaj pa mi? Kaj sploh lahko damo Jezusu v zameno za vse, kar nam je
daroval? Gotovo ne moremo najti nečesa, kar bi bilo enako daru Križa. 

Pravzaprav  lahko.  Odgovor  se  skriva  v  posodici.  Dar  smo  mi!  V  ženini
posodici je bilo nekaj dragocenega in veliko vrednega, enako se skriva tudi v
nas: naše srce. Morda se včasih ne počutimo preveč pomembne, toda nikoli
ne pozabimo, da smo otroci vsemogočnega Boga. Pravzaprav nas tako visoko
ceni, da je daroval edinorojenega Sina, da bi nas odrešil. Lahko torej damo
Gospodu  zelo  dragocen  dar.  Dajemo mu ga  vsakokrat,  ko  ga  slavimo,  se
držimo njegovih zapovedi in ga posnemamo z življenjem v usmiljenju in veri.
Morda mu res ne bomo mogli dati enakega daru, da bi umrli zanj, kot je on
umrl za nas, toda Jezus drugače meri naše darove.                                 >>


