14. nedelja med letom- nedelja Slovencev po svetu

15. nedelja med letom

Evangelij: KRISTUSOVI UČENCI PRINAŠAJO VERO
Evangelij po Luku

Evangelij: KDO JE MOJ BLIŽNJI?
Evangelij po Luku

Lk 10,1-9

Mašni nameni od 3.7.2016 do 09. 07. 2016:
Sv. Tomaž, apostol
7:30h – za farane
10h  Janez Kunc, obletna, Rovte 63
ponedeljek, Sv. Urh, škof in Elizabeta Portugalska, sveta žena
4.7.
19h  Anton Albreht, obletna in godovna, Rovtarske Žibrše 21
torek, 5.7. Sv. Ciril, menih in sv. Metod, škof – Slovanska apostola,
Sozavetnika Evrope, glavna zavetnika Nadškofije, slovesni
praznik
19h – v dober namen, Rovte 113
sreda, 6.7. Sv. Marija Goreti, devica in mučenka
19h  Janica Pivk, godovna, Rovtarske Žibrše 13
četrtek,
Smrtni dan ( 1963) božjega služabnika Antona Vovka
7.7.
19h  Justina Kunc in vsi  Bolkovcovi, dano iz Logatca
petek, 8.7. 19h  Iztok Tomazin, obletna, Petkovec 36
sobota, 9.7. Sv.Avguštin Zhao Rong, duhovnik in drugi kitajski mučenci
nedelja,
3.7.

***************************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Takrat je začutil vzgib naj za trenutek stopi v cerkev. Tam je srečal
duhovnika, ki je močno vplivalo nanj. »To srečanje mi je spremenilo življenje«
je dejal, kajti med njim »sem začutil, hrepenenje, da bi odprl srce pri spovedi....
Bil sem prepričan, da je Bog v tistem duhovniku že čakal name, preden sem
vstopil v cerkev«. To »naključno« srečanje je bilo začetek poslanstva in
poklicanosti papeža Frančiška. Milost, ki je Frančiška spodbudila, da pred toliko
leti stopil v cerkev, je danes na voljo tudi nam. Bog nam nenehno ponuja
priložnost, da ga srečamo. Ves čas išče, nove izvirne načine, da bi se dotaknil
našega življenja in nas zbližal s seboj. Nenehno nas išče, tudi, če mi njega ne
iščemo. To pomeni, da nas z veseljem sprejme, ko se obrnemo k njemu.
Pripravljen nas je objeti čez ramena in odeti v svojo ljubezen. Tudi, kadar
pridemo k njemu pri zakramentu sprave, kot je to storil papež Frančišek, nas ne
obsoja, temveč je pripravljen dvigniti breme naše krivde in nam očistiti vest.
Sveti oče je zapisal: »Čudovito je čutiti usmiljeni Očetov objem pri zakramentu
sprave«.
Obstaja še en vidik »božje logike« Ljubezni, ki rodi ljubezen in pomembno je,
da da ga razumemo. Ko ga je papež opisoval, je navedel odlomek iz Prvega
Janezovega pisma: »Ljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker
je vsak, ki ljubi iz Boga rojen.... Če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi
dolžni ljubiti med seboj«. (1Jn 4, 7.11).

Lk 10,25-37

Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da bi ga preizkušal, mu je rekel: »Učitelj, kaj naj
storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je dejal: »Kaj je pisano v postavi? Kako
bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso
močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor samega sebe.« »Prav si odgovoril,«
mu je rekel, »to delaj in boš živel.« Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu: »In
kdo je moj bližnji?« Jezus je odgovoril: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je
padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili napol mrtvega in odšli. Primerilo pa
se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik; videl ga je in šel po drugi strani
mimo. Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani mimo.
Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu
je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je
na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel dva denarija, ju
dal gostilničarju in rekel: ›Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil.‹
Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?« Oni je
dejal: »Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je rekel: »Pojdi in ti delaj prav
tako!«

Mašni nameni od 10.7.2016 do 17.7.2016:
nedelja, 10.7. 7:30h – za farane
10h  Viktor Šinkovec, Rovte 112
ponedeljek, 11.7. Sv. Benedikt, opat, Zavetnik Evrope, praznik
19h  Fani Leskovec, obletna, Petkovec 23
torek, 12.7.
Sv. Mohor in Fortunat, mučenca,
drugotna zavetnika Nadškofije
19h  sestre in bratje Jeršič, Rovte 79
sreda, 13.7.
Sv. Henrik, kralj
19h  Janez Istenič, obletna, dano iz Tolmina
četrtek, 14.7.
Sv. Kamil de Lellis, duhovnik
19h  Jožef Arhar, dano Petkovec 19
petek, 15.7.
Sv. Bonaventura, škof in Cerkveni učitelj
19h  Andrej Loštrek, trideseti dan, Rovte 72
sobota, 16.7.
God Karmelske Matere božje
11h – v zahvalo za 50 let zakonskega življenja, Rovte 100a
nedelja, 17.7. 16. Nedelja med letom – Marjetna Nedelja
7:30h – za farane
10h na Praprotnem Brdu vsi  Trevnovi, Praprotno Brdo 7
********************************************************
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 9, od 2.7. do 8.7.
sk. 10, od 9.7. do 15.7. sk. 11, od 16.7. do 22.7.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

Ostala oznanila
* 14. nedeljo med letom, 3. 7. obhajamo kot Nedeljo Slovencev po
svetu. Letošnje leto je jubilejno, saj praznujemo 25 letnico samostojne države
Slovenije. Nedelja Slovencev po svetu je priložnost, da se spomnimo najprej
nanje, na njihovo pričevanje za slovenstvo sredi tujine in tudi za njihovo veliko
delo, ki so ga opravili v času mednarodnega priznanja Slovenije. Z njimi pred
očmi se hvaležno spomnimo na to, da imamo skupen dom, saj si mnogi narodi
želijo svojo državo, pa jim ni omogočena. Na jubilej se bomo spomnili tudi na
romanju treh Slovenij na Svete Višarje, ki bo letos 7. avgusta.
Višarski dnevi za mlade pa bodo poleti potekali med 4. in 7. avgustom, ko nas
bo pot zanesla v Rezijo in druge zamejske kraje. (Lenart Rihar za Rafaelovo
družbo).
* V ponedeljek 4. 7. bo v župnišču priprava na zakrament svetega krsta.
K pripravi pridite starši in botri, s seboj prinesite družinsko knjižico in rojstni list
otroka, botri pa če ste iz druge župnije potrdilo o sposobnosti za botra.
* V TOREK 5. 7. je ob 20h srečanje za člane Župnijske Karitas.
Ta dan praznujemo praznik slovanskih apostolov in bratov Cirila in Metoda, ki
ju je sveti papež Janez Pavel II. razglasil za sozavetnika Evrope. Sta tudi
glavna zavetnika naše nadškofije. Njuna zasluga je, da sta nam omogočila
bogoslužje v domačem jeziku. Nanju nas spominja barvno okno v naši
župnijski cerkvi v prezbiteriju, ki ga je napravil akademski slikar in duhovnik
Stane Kregar leta 1967.
* V juliju obhajamo god dveh pomembnih svetnikov: 11. julija god Svetega
Benedikta, ki je zavetnik Evrope in Svetega Mohorja in Fortunata, ki sta
drugotna zavetnika naše nadškofije.
* Na 16. nedeljo med letom, 17. 7., je maša v cerkvi Svetega Nikolaja
na Praprotnem Brdu ob 10h. To nedeljo podružnica obhaja kot žegnanje
»Marjetno nedeljo«. Po maši bo ustaljeno darovanje za potrebe tamkajšnje
cerkve. V doglednem času je predvidena restavracija vseh treh oltarjev.
Darovanje priporočam.
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
3.7. Marjana Kavčič in Marija Lukančič Maja Nagode in Branka Jereb
10.7. Franja Tušar in Matjaž Gnezda
Jerneja Kunc in Klemen Jereb
17.7. Vilma Kunc in Maja Nagode
Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča
Pogrebne maše za julij
Drago Malavašič
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
Ministriranje:
Teden od 3.7. do 10.7.
Matic Treven in Blaž Lukančič
Teden od 10.7. do 17.7. Blaž Skvarča
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 3.7.2016 do 17.7.2016, Leto XII. št. 14/284
LJUBÍMO SE MED SEBOJ
Sporočila naslova je namenjeno mladim, namenja pa ga papež Frančišek. Čez
nekaj tednov bo na Poljsko prišlo z vsega sveta skoraj dva milijona mladih, da bi
videli starejšega južnoameriškega gospoda. Ne bodo prišli na koncert ostarelega
rokarskega zvezdnika, kot sta Paul McCartney, ali Mick Jagger, ali, da bi videli
športno legendo kot je Pele, ki bo igral na ekshibicijski tekmi. Ne, prišli bodo
zaradi nečesa veliko pomembnejšega in svetega. Prišli bodo na »SVETOVNI DAN
MLADIH«, kjer bodo srečali papeža Frančiška.
Svetovni dan mladih, ki ga je uvedel papež Janez Pavel II. Poteka vsake tri
leta, vsakokrat v drugem kraju. Svetovni dan mladih pripravlja milijone mladih.
Kaj hoče papež sporočiti mladim. Najprej klic k usmiljenju. Ne potrebujemo
diplome iz teologije, da bi razumeli, kaj je za papeža najpomembnejše. Znova in
znova poudarja sporočilo in to je usmiljenje. Frančišek je v Velikonočnem
nagovoru mestu Rimu in vsemu svetu le nekaj dni po izvolitvi rekel: »Naj nas
Božje usmiljenje prenovi, prepustimo se njegovi ljubezni, naj moč njegove
ljubezni prenovi tudi naše življenje, postanimo sredniki njegovega usmiljenja«!
Papežev klic k usmiljenju niso samo besede. Frančišek je sam vzor usmiljenja.
Od večerje z brezdomci, do umivanja nog zapornikom, življenja v skromnem
stanovanju – njegovo življenje je živa pridiga o potrebi, da vsem izkazujemo
dostojanstvo in milosti, ki izvirajo iz preprostega na temeljih ljubezni in
vzajemnosti. Zato je edino smiselno, da je papež Frančišek geslo »Blagor
usmiljenim, kajti usmiljenje bodo prejeli« izbral za témo svetovnega dneva
mladih.
Svetemu očetu te besede niso bile dovolj, zato je opisal svojo izkušnjo.
Spomnil se je prelomnega trenutka iz najstniških let, ko je hotel iti ven s
prijatelji.
>>

