
16. nedelja med letom – Marjetna nedelja 
Evangelij: MARTA SPREJME JEZUSA                                               Lk 10,38-42

Evangelij po Luku
  Ko so potovali, je prišel v neko naselje in neka žena, po imenu Marta, ga je sprejela v 
svojo hišo. Ta je imela sestro, z imenom Marija, ki je sedla k Gospodovim nogam in 
poslušala njegovo besedo. Marta pa si je dala veliko opraviti s postrežbo. In pristopila je
ter rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji, naj mi 
pomaga!« Gospod ji je odgovoril: »Marta, Marta, mnogo stvari te skrbí in vznemirja, a le
eno je potrebno. Marija si je izvolila najboljši del, ki ji ne bo vzet.«

 Mašni nameni od 17.7.2016 do 23. 07. 2016:
nedelja, 17.7.Aleš, spokornik

7:30h – za farane
10h na Praprotnem Brdu vsi  Trevnovi, Praprotno Brdo 7

ponedeljek, 
18.7. 

Friderik (Miroslav) škof in mučenec
19h  Pavel Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3

torek, 19.7. 19h  Jernej Senčur, osmi dan, Rovte 139
sreda, 20.7. Sv. Marjeta Antiohijska, devica in mučenka

19h  Franc Trpin, obletna, Rovte 160, dano iz Logatca
četrtek, 21.7. Sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in Cerkveni učitelj

19h  Frančiška Pivk in  Stane Bolčina, obletna, Rovte 39
petek, 22.7. Sv. Marija Magdalena, svetopisemska žena

19h  Rozalija in Valentin Gantar, obletna, Rovte 41a
sobota, 23.7. Sv. Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope

17:30h – za srečen zakon
***************************************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Letos, na Krištofovo nedeljo, smo znova povabljeni, da kličemo blagoslov na

svoje  življenjske  poti,  da  pripeljemo  svoje  vozilo  k  blagoslovu,  da  se  spet
zavemo odgovornosti pri vožnji in da s svojim darom pomagamo reševati stiske
v misijonskih deželah. Zato pa: »Z veseljem darujmo – življenja rešujmo.« Bog
naj nagradi vsak vaš dar s svojim blagoslovom.

V evangeliju nam Jezus govori: »Prosite in vam bo dano! Iščite in boste našli!
Trkajte in se vam bo odprlo!« /Evangelij 17. nedelje med letom C/

MIVA Slovenija v imenu naših misijonarjev znova trka na vaša srca, da tudi
letos odprete svoje notranje oči in zagledate stisko v misijonih; da odprete svoja
notranja ušesa in zaslišite klic po pomoči; da v duhu usmerite svoj korak tja na
brezpotja in skušate olajšati in skrajšati blatne poti; da odprete svojo roko, se
dotaknete ukrivljenih hrbtov, ki nosijo cement, in bolnih teles, ki hrepenijo po
zdravniku; da začutite s tistimi, ki bi se radi izšolali in stopili na svetlejšo pot
življenja; da se zdrznete in premaknete zaradi tistih, ki jim vaš kamenček lahko
pomaga sestaviti mozaik rešitve.                                                             >>

17. nedelja med letom – Krištofova nedelja
Evangelij: JEZUS OBLJUBLJA USLIŠANJE VZTRAJNE MOLITVE            Lk 11,1-13
Evangelij po Luku
 Nekoč je na nekem kraju molil in, ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev rekel:
»Gospod, nauči  nas moliti,  kakor je tudi Janez naučil  svoje učence.« In rekel jim je:
»Kadar  mulite,  recite:  ‚Oče,  posvečeno  bodi  tvoje  ime;  pridi  tvoje  kraljestvo;  naš
vsakdanji  kruh  nam  dajaj  od  dne  do  dne;  in  odpústi  nam naše  grehe;  saj  tudi  mi
odpuščamo vsakemu, kateri nam je dolžan; in ne vpelji nas v skušnjavo!‘« In rekel jim je:
»Kdo izmed vas bi imel prijatelja in bi opolnoči šel k njemu ter mu rekel: ‚Prijatelj, posódi
mi tri hlebe, ker je moj prijatelj prišel k meni s pota, pa nimam kaj predenj položiti‘, in da
bi oni znotraj odgovoril: ‚Ne delaj mi nadlege; vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v
postelji; ne morem vstati in ti dati.‘ Povem vam, četudi ne bo vstal in mu dal zato, ker je
njegov prijatelj, bo vendar zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje.
In jaz vam pravim: Prosíte in se vam bo dalo; iščite in boste našli; trkajte in se vam bo
odprlo. Zakaj vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.
Kje je med vami oče, ki bi ga sin prosil kruha, pa mu bo dal kamen? Ali ribe, pa mu bo
dal namesto ribe kačo? Ali ga bo prosil jajca, pa mu bo dal škorpijona? Če torej vi, ki ste
hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko bolj bo vaš Oče dal Svetega
Duha tistim, ki ga prosijo.« 
 Mašni nameni od 24.7.2016 do 31.7.2016:
nedelja, 24.7. Sv. Krištof, mučenec, zavetnik šoferjev in popotnikov

7:30h – za farane
10h  Janez Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 37

ponedeljek, 
25.7. 

Sv. Jakob starejši, apostol, praznik
19h  Miroslav in Marija Novak, obletna, Petkovec 6

torek, 26.7. Sv. Joahim in Ana, starši Device Marije
19h  Jožefa Merlak, obletna, Rovte 105

sreda, 27.7. Sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci Sv. Cirila in Metoda
19h  Antonija in starši Kogovšek, obletna, Rovte 41b

četrtek, 28.7. 19h  iz družine Bizjan in Breznik, Petkovec 26a
petek, 29.7. Sv. Marta, svetopisemska žena

19h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104e
sobota, 30.7. Sv. Peter Krizolog, škof in Cerkveni učitelj

11h – v zahvalo za 50 let zakonskega življenja, Petkovec 6a
nedelja, 
31.7. 

18. Nedelja med letom – Marjetna Nedelja
Sv. Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj Jezuitov
7:30h – za farane
10h  starši Ambrožič, obletna, Rovtarske Žibrše 28

 MIVA Slovenija se vam v imenu misijonarjev in vseh, ki ste jim olajšali ali rešili
življenje, iskreno zahvaljuje za vaše dosedanje odprte roke in usmiljeno srce. Naj 
vam tudi letošnji blagoslov vozil na priprošnjo svetega Krištofa pripravi srce za 
odgovorno, umirjeno, varno in srečno vožnjo in naj vaša hvaležnost in dobrota 
obrodi bogat sad tudi v misijonskih deželah.
»Srečno vožnjo vam MIVA želi – naj Bog blagoslavlja vse vaše poti.«



Ostala oznanila
* 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.

* 17. nedelja med letom 25.7. je »Krištofova nedelja«. Gre za vsakoletno 
akcijo veselega sprejemanja in pogumnega podarjanja Kristusove ljubezni. Del 
nabirke te nedelje je namenjen slovenskim misijonarjem in misijonarkam za 
pomoč pri njihovem pastoralnem delu. Se poteka pod okriljem »MIVA«, 
misijonskega središča Slovenije. Z veseljem darujem, življenje rešujem.
Brez luči v srcu ne gre! Lahko je temna preteklost, lahko je temna prihodnost, 
lahko je celo temna sedanjost,  - a če imaš luč v srcu, lahko posvetiš v karkoli, 
se lahko napotiš kamorkoli, lahko podariš luč komurkoli. Pavel Jakob.
Moj dar Boga slavi – za vse prevožen poti.

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

17.7.  Vilma Kunc in Maja Nagode  Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča
24.7.  Tadeja Gnezda in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Helena Rupnik
31.7.  Franja Tušar in  Cilka Jereb  Jerneja Kunc in Matjaž Gnezda

Pogrebne maše za julij  Drago Malavašič
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
Ministriranje:

Teden od 17.7. do 24.7. Alen Bogataj in Martin Kavčič
Teden od 24.7. do 31.7. Timotej Treven in Anže Treven

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 11, od 16.7. do 22.7. sk. 12, od 23.7. do 29.7. sk. 13, od 30.7. do 5.8.

 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

Bodite živa podoba božje dobrote:
dobrote v vaših očeh,
dobrote na vašem obrazu,
dobrote v vašem nasmehu,
dobrote v vašem prijaznem pozdravu.
Otrokom, ubogim, vsem tistim,
ki so sami in trpijo,
podarite vedno vesel nasmeh.
Ne dajajte na voljo zgolj svoje
marljive skrbi: darujte svoje srce.
                      bl. mati Terezija

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

Oznanila od 17.7.2016 do 31.7.2016, Leto XII. št. 15/285

KRIŠTOFOVA NEDELJA – AKCIJA MIVA
akcija veselega sprejemanja

in pogumnega podarjanja Kristusove ljubezni.

Prav  je,  da  obhajamo  obletnice,  saj  se  takratustavimo  in  pregledamo
prehojeno  pot.  Veselimo  se  uspehov  in  napredka,  ugotavljamo  pa  tudi
pomanjkljivosti. In MIVA Slovenija se bo v naslednjem letu veselila svojega 30-
letnega  uspešnega  izžarevanja  dobrote  širokosrčnih  Slovencev,  ki  so  ob
blagoslovu vozil, vsako leto na Krištofovo nedeljo, v zahvalo za srečno prevožene
kilometre,  velikodušno  namenili  svoj  dar  za  nakup  vozil,  ki  jih  slovenski
misijonarji potrebujejo pri opravljanju svojega evangeljskega poslanstva na vseh
kontinentih. 

Po  vsej  Evropi  poznana  organizacija  MIVA  (Missions-Verkehrs  -
rbeitsgemeinschaft)  je  bila  ustanovljena  1927 v  Kölnu  v  Nemčiji.  Ta  bo  tudi
naslednje leto obhajala svojo 90-letnico. S svojim plemenitim zgledom pomoči
misijonarjem s prevoznimi sredstvi  in delovnimi stroji,  je pritegnila tudi druge
dežele, da so ji sledile in omogočale misijonarjem: dostop do oddaljenih krajev,
reševanje bolnikov, dovoz gradbenega materiala in hrane, prevoz zdravnikov in
katehistov, gradnjo cest in mostov, šol in zavetišč, ambulant in bolnišnic. 

V  letu  1986  je  v  Tinjah  na  vseslovenske  Misijonskem  kongresu  ta  'virus
dobrote'  okužil  tudi  Slovenijo  in  leta  1987  je  MIVA  Slovenija  začela  svoj
zmagoviti pohod. »Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti« - je bilo geslo, ki je
skozi vsa ta leta obrodilo bogate duhovne in materialne sadove. Z veseljem in
ponosom bomo zato prihodnje leto praznovali 30 let dejavne dobrote Slovencev.

>>

http://zupnija.rovte.eu/

