
24. Nedelja med letom
Evangelij: VERUJEMO V KRISTUSOVO BOŽANSTVO, ČEPRAV MORA TRPETI
                                                                                                                                                      Mr 8,27-35
Evangelij po Marku
Mašni nameni od 13.9.2015 do 19. 09. 2015:
nedelja, 
13.9.

Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h  iz družine Trček, godovna, Petkovec 35

ponedeljek, 14.9. Povišanje svetega Križa, praznik
19h  Viktor Kogovšek in Ana, godovna, Petkovec 22

torek, 15.9. God žalostne Mater božje
19h  Žakelj in Bizjak, Rovtarske Žibrše 22

sreda, 16.9. Sv. Kornelij, papež in Ciprijan, škof in mučenec
19h  Ljudmila Petkovšek, godovna, Rovte 131

četrtek, 17.9. Sv. Robert Bellarmin, škof in cerkveni učitelj
19h  Milan Jurca, dano Rovte 104e

petek, 18.9. 19h  Marjetni, obletna, Rovte 116
sobota, 19.9. Sv. Januarij, škof in mučenec

11:30h – v zahvalo za 70 let življenja, letnik 1945
     18h – za srečen zakon

(Nadaljevanje iz prve strani)
A  Krščansko  sporočilo  je  ravno  v  tem,  da  je  darujoča  se  ljubezen  in

sinovska  vdanost  našega  brata  Jezusa  Kristusa  do  njegovega  Očeta  tako
popolna  in  dokončna,  da  je  zaradi  Njega  pripravljen  vse  odpustiti  in
pomilostiti vsakega, ki si z vero vzame zagovornika Jezusa,  ki ga je Oče sam
dodelil.  Tudi,  če  smo še tako veliki  grešniki,  ne bomo nikoli  zavrženi,  če
bomo sprejeli Jezusa za svojega »zagovornika pri Očetu«. (1 Jn, 21,1). V tej
veri in zaupanju je Sveta Terezija Deteta Jezusa rekla: »Tudi, če bi naredila
vse grehe, kar jih je mogoče narediti, bi šla k Bogu z enakim zaupanjem« 

To je odločilno, kar je treba storiti: sprejeti milost, se pravi nezasluženo
darilo, ki je odrešujoča ljubezen Jezusa Kristusa, do nas vseh, in verovati, da
nam je Oče s tem namenom tudi postal. »Bog je namreč svet tako ljubil, da
je dal svojega edinorojenega Sina, da bi nihče , kdor vanj veruje ne pogubil,
ampak bi imel večno življenje«. (Jn 4, 16). To poudarja tudi Pavel, ko pravi :
»Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar«.
(Ef 2,8). 

To  je  res  vesela  novica.  V  svetu,  kjer  ni  skoraj  nič  zastonj,  si  naj
pomembnejšega in zasluženega življenja ni treba zaslužiti, saj si ga tudi ne
moremo – ampak je dovolj, da ga v veri hvaležno sprejmemo iz Božje roke in
ga skušamo biti vsaj malo vredni. 

dr. Anton Stres, upokojeni ljubljanski nadškof v »Magnificatu«

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 15, od 12.9. do 18.9. sk. 16, od 19.9. do 25.9. sk. 17, od 26.9. do 2.10.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

25. Nedelja med letom – Nedelja svetniškik kandidatov:
Baraga, Gnidovec, Vovk, Majcen in Strle
Evangelij: JEZUSOV UČENEC JE DRUGIM SLUŽABNIK                              Mr, 9,30-37

Evangelij po Marku
 In so šli od tam dalje in so hodili skozi Galilejo, pa ni hotel, da bi kdo to zvedel. Učil je namreč 
svoje učence in jim pripovedoval: »Sin človekov bo izdan ljudem v roke in ga bodo umorili in 
tretji dan po smrti bo vstal.« 32 Te besede pa niso umeli in so se ga bali vprašati.
Prišli so v Kafarnaum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se po poti menili?« Ti pa so 
molčali. Po poti so se namreč med seboj pogovarjali, kdo je največji. In sédel je, poklical 
dvanajstere in jim govoril: »Če kdo hoče biti prvi, bodi izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« In 
vzel je otroka, ga postavil v sredo mednje in ga objel ter jim rekel: »Kdor koli sprejme katerega 
izmed takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; in kdor mene sprejme, ne sprejme mene, marveč
tistega, ki me je poslal.«

 Mašni nameni od 20.9.2015 do 27.9.2015:
nedelja, 
20.9.

Sv. Andrej Kim Tae-gon, in drugi korejski mučenci
7:30h – za farane
10h  starši Jereb in brat France, obletna, Rovte 153

ponedeljek, 21.9. Sv. Matej, apostol in evangelist
19h  Franc Logar, godovna, Rovte 57

torek, 22.9. 19h  Cecilija Trček, obletna in Vinko, Rovte 9
sreda, 23.9. Sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik

19h  Franc Jereb, obletna, Rovte 125
četrtek, 24.9. Blaženi Anton Martin Slomšek, škof, zavetnik učiteljev, 

vzgojiteljev, katehetov, kmetov, kmetijskega slovstva, 
zavetnik nove evangelizacije, praznik
19h  Katarina in Janez Samotorčan, obletna, Rovte 138

petek, 25.9. 19h  Franc Istenič, obletna, Rovte 126
sobota, 26.9. 
Kvatrna

Sv. Kozma in Damijan, mučenca
 16h – na Petkovcu, za srečen zakon

nedelja, 
27.9.

26. Nedelja med letom
Mihelova nedelja, Slomškova nedelja – Ekumenska, 
Sv. Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj lazaristov
7:30h – za farane
10h  Matevž in Julijana Lukančič, Rovte 104e

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

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

13.9.  Veronika Kavčič in Cilka Jereb  Mojca Skvarča in Klemen Jereb
20.9.  Marija Lukančič in Tadeja Gnezda  Pia in Lovrenc Skvarča
27.9.  Vilma Kunc in Matjaž Gnezda  Metka Bogataj in Nevenka Malavašič

Pogrebne maše za september  Metka Bogataj

 Ministriranje:
Teden od 13.9. do 20.9. Blaž Skvarča
Teden od 20.9. do 27.9. Martin Kavčič

http://zupnija.rovte.eu/


  Ostala oznanila
* V soboto 19.9. se bo vršila »Stična mladih 2015« od 9h do 18h. 

Geslo je vzeto iz Matejevega evangelija(Mt 5,8): »Blagor čistim v srcu, 
kajti Boga bodo gledali«. Letos je to že 34 srečanje mladih v Cerkvi na 
Slovenskem in je to eno največjih. Stično mladih pripravlja 250 mladih 
prostovoljce. Mladi iz naše župnije ste vabljeni, da se na tretjo soboto v 
septembru skupaj z mladimi pridružite v Stični. Prijavite se do četrtka 
17.9. v župnišču. Več o dogajanju v Stični najdete na spletni strani 
www.sticna.net

* V sredo 23.9. ob 20h v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS.

* Zadnjo nedeljo v septembru 27.9. obhajamo »Mihelovo nedeljo« 
»Farno žegnanje«. Pri obeh mašah je že ustaljeno darovanje za 
potrebe cerkve. Darovanje priporočam.

* V nedeljo. 27. 9. ob 15h je spominska slovesnost pri Krimski jami.

ZAHVALA

Župnijska Karitas Rovte se najlepše zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli 
pomagali pri Farnem srečanju bolnih, invalidov in starejših preteklo 
nedeljo 30. 08. 2015, tako vsem, za sodelovanje pri sveti maši: Voditelju
g. msgr. Antonu Trpin in našemu gospodu župniku in bogoslovcu 
Štefanu. Vsem bralkam beril, prošenj, uvoda pred Očenašem. Pevcem 
mešanega pevskega zbora župnije Rovte in organistu Janezu Treven. 
Mihu Arhar za zaigrane in zapete pesmi. Vsem dobrotnikom za podarjeno
pecivo in pijačo in narezke. Vsem, ki ste pomagali pri pripravi in strežbi. 
Hvala tudi  gospodu Jožetu Grdadolnik za zahvalo. Prav lepa hvala vsem,
ki ste se tega srečanja tudi udeležili.

ZAHVALA

Letošnji oratorij je bil lep, poln otroškega smeha in veselja. Udeležilo se 
ga je 50 osnovnošolcev in vodilo ga je 20 animatorjev. Da pa je vse 
potekalo brez težav se animatorji zahvaljujemo župniku Janezu Petriču 
za vso pomoč in pripravljenost ter podporo, Župnijski Karitas Rovte in 
Hieronimu Kavčiču za finančno podporo pri kupovanju materiala za 
oratorij, za sladkanje ob jogurtih in mleku kmetiji Rupa in Igorju 
Hladniku, Embalazar s.p. za lepe majčke animatorjev in otrok, OKK 
d.o.o. za malico. Hvala pa seveda tudi staršem otrok, za zaupanje svojih
otrok ter našim staršem za dodaten material in vse nasvete. Brez vseh 
vas oratorij ne bi bil tako uspešen! 
Animatoriji: Urša in Tjaša Malavašič, Lovro, Martin in Blaž Skvarča, Sara 
Cukor, Pia Skvarča, Marjana in Veronika Kavčič, Beti Reven, Eva Trček, 
Primož Arhar, Pika Artač, Angelika Skvarča, Lara Kavčič, Vida Petkovšek, 
Jerca Cigale, Klara Lukan, Alen Bogataj, Jure Kunc.

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

Oznanila od 13.9.2015 do 27.9.2015, Leto XI. št. 19

»VSE JE MILOST«
V naši verski govorici pogosto uporabljamo besedo »milost«, v vsakdanji

govorici in v javnih glasilih, pa te besede ne bomo srečali. V svetu ni milosti,
ker si je treba vse zaslužiti in pri garati. Na besedo milost spominja kvečjemu
beseda  »pomilostitev«,  ki  jo  državni  poglavarji  včasih  podelijo  ob  velikih
praznikih  ali  obletnicah,  kot  znamenje,  da  država  ni  samo  neizprosno
pravična, ampak tudi dobra. 

Apostol Pavel še posebno rad poudarja, da smo »odrešeni po milosti«, ker
je  Bog »bogat v usmiljenju«.  (Ef  2,4).  Odrešenja ne zaslužimo, ampak je
nezasluženo darilo. Ne prejmemo ga zato, ker smo izpolnili neko normo ali
uspeli narediti toliko in toliko dobrih del. Odrešenje nam je podarjeno. 

Sicer  pa  ni  samo  končni  izid  našega  življenja  božje  darilo,  ampak  je
podarjeno vse, kar smo in kar imamo. Tudi znane evangeljske prispodobe o
talentih kot podarjenih darovih so prilike o milosti:  »Kaj imaš, česar bi ne
prejel? Če pa si prijel, kaj bi se ponašal, kakor, da ne bi prejel«? Sprašuje
apostol Pavel svoje Korinčane (1Kor 4,7). »Vse je milost«. (Bernanos). 

Pavel je svoje lastno prebujenje doživel kot milost, kot nekaj, česar si ni
zaslužil, zaslužil bi si prej kaj nasprotnega. Zato je tako živo čutil, da tisto
dobro, ki ga uspemo narediti, nikakor ne more biti zadostni pogoj za to, da
nas Bog sprejme, za svojega ljubljenega sina in hčer. Še danes marsikdo v
Katoliški cerkvi misli, da se »nebesa« zaslužijo. Našemu trgovskemu čutu se
zdi normalno, da dobiš, kolikor zaslužiš. Toda popolnoma to ne velja: življenje
si nismo zaslužili. Sicer lahko veliko naredimo, ampak življenja ne bomo nikoli
odslužili  in  odplačali,  pa  tudi  talenti  sposobnosti,  s  katerimi  kaj  dobrega
naredimo, so nam podarjeni. Kot to velja za začetek našega življenja, velja
tudi za njegov srečen konec. Tudi večna sreča v božjem prijateljstvu bo milost
in dar. Če to ne bi bilo res in bi vse bilo odvisno od naše moralne uspešnosti in
zasluženja, Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja sploh ne bi bilo treba. >>

http://www.sticna.net/

