
18. nedelja med letom
Evangelij: JEZUS SVARI PRED LAKOMNOSTJO                         Lk 12,13-21
Evangelij po Luku
Rekel pa mu je nekdo iz množice: »Učenik, rêci mojemu bratu, naj dediščino deli z 
menoj!« On pa mu je odvrnil: »Človek, kdo me je postavil za sodnika ali delivca čez 
vaju?« In rekel jim je: »Glejte in varujte se vsake lakomnosti; zakaj življenja nima nihče 
iz obilice svojega premoženja.« 1Povedal pa jim je to priliko: »Nekemu bogatemu 
človeku je polje dobro obrodilo in je sam pri sebi premišljal: ‚Kaj naj počnem, ko svojih 
pridelkov nimam kam spraviti?‘ In rekel je: ‚Tole bom storil; svoje žitnice bom podrl ter 
postavil večje in tam bom spravil vse svoje pridelke in svoje blago. In svoji duši 
porečem: Duša moja, veliko blaga imaš, spravljenega za veliko let; počivaj, jej, pij in 
bodi dobre volje!‘ Toda Bog mu je rekel: ‚Neumnež, to noč bodo tvoje življenje terjali od
tebe; kar pa si spravil, čigavo bo?‘ Tako je s tistim, ki si nabira zaklade, pa ni bogat pred
Bogom.« 
 Mašni nameni od 31.7.2016 do 06. 08. 2016:
nedelja, 31.7. Sv. Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj Jezuitov

7:30h – za farane
10h  starši Ambrožič, obletna, Rovtarske Žibrše 28

ponedeljek, 1.8. Sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof in Cerkveni učitelj
19h  Viljema Treven, osmi dan, Petkovec 38

torek, 2.8. Sv. Evzebij iz Vercellija, škof; Porcinkulski odpustek
19h  Ivanka Lukan, obletna, Praprotno Brdo 2

sreda, 3.8. Lidija, svetopisemska žena
19h  Amalija Merlak, Rovte 48, dano iz Vrhnike

četrtek, 4.8. Sv. Janez Marija Vianey, duhovnik
19h  Gašper Logar in starši, obletna, Rovte 41a

Prvi petek, 5.8. Obletnica posvetitve Bazilike Marije snežne v Rimu
19h  Karolina Bizjak, obletna in  Cekcovi, Rovte 27

sobota, 6.8. 
Prva duhovniška

Jezusova spremenitev na gori Tabor, praznik

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Še naprej  se  je  morala  boriti  željo  po  tem,  da  ne  bi  več  obstajala,  in  s

strahovi, o katerih niso ničesar slutili niti njeni najbližji, saj se je pazljivo skrivala
za nasmehom. Čeprav je zaradi ankosioznosti in depresije v sebi dan za dnem
umirala, se je trudila, da je na zunaj izgledala v redu. 

Skoraj dve leti se ni mogla soočiti z resnostjo svojega stanja, preden je težave
končno zaupala staršem. Oče ji je takoj jasno povedal, da se ji trpljenja ni treba
sramovati, temveč da morajo poiskati rešitev. 

Zelo  so  ji  pomagala  zdravila  proti  depresiji,  učila  pa  se  je  tudi  zaupanja
Jezusu, ki edini lahko zdravi njeno srce. Ko si je nekoliko opomogla, je prek
posnetka na spletu ljudem razkrila, kaj je kot najlepša Američanka prestala. Ni si
želela  usmiljenja,  temveč je upala,  da  bo lahko s  svojo izkušnjo  marsikomu
pomagala.                                                                                          >>

19. nedelja med letom
Evangelij: VEDNO MORAMO BITI PRIPRAVLJENI                           Lk 12,35-40
Evangelij po Luku
Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane in vi bodite podobni ljudem, ki čakajo,
kdaj  se njihov  gospod vrne s svatbe, da mu takoj  odpró,  ko pride in potrka.  Blagor
služabnikom, ki jih gospod ob svojem prihodu najde čuječe! Resnično, povem vam, da se
bo opasal in jih posadil za mizo in bo pristopil ter jim stregel. In če pride ob drugi straži in
če pride ob tretji straži in jih tako najde, blagor tem služabnikom! To pa vedite, da bi
hišni gospodar, ko bi vedel, ob kateri uri pride tat, čul in bi svoje hiše ne pustil podkopati.
Tudi vi bodite pripravljeni; zakaj ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov.« 
 Mašni nameni od 7.8.2016 do 14.8.2016:
nedelja, 7.8. 7:30h – za farane

10h  Ivan Cigale, obletna, Rovte 70
ponedeljek, 8.8. Sv. Dominik, duhovnik in redovni ustanovitelj

19h  Marija Horvat in  Žnidarjevi, dano iz Borovnice
torek, 9.8. Sv. Terezija Benedikta od Križa, Edith Stein, redovnica,

mučenka, sozavetnica Evrope, praznik
19h  Jože Cerpič, obletna, Petkovec 1a

sreda, 10.8. Sv. Lovrenc, diakon in mučenec, praznik
19h  Jože in Marija Tušar, Rovte 82b

četrtek, 11.8. Sv. Klara, devica in redovna ustanoviteljica
19h  iz družine Molk, dano iz Vrhnike

petek, 12.8. Sv. Ivana Frančiška Šantalska, redovnica
19h  Tomaž Reven in Valentin Skvarča, obletna, Rovte 54

sobota, 13.8. Sv. Poncijan, papež in in Hipolit, duhovnik in mučenec
nedelja, 
14.8. 

20. Nedelja med letom – Lovrencova
Sv. Maksimiljan Marija Kolbe, mučenec iz Auschwitza
7:30h – za farane
10h na Petkovcu  Marija Jereb, obletna, in Anton Jereb, 

Petkovec 40
Teresa se zaveda, da boj za njo ni končan, temveč se bo morala s tovrstnimi

težavami  verjetno spopadati  vse življenje.  Javnosti  je  zaupala  tudi,  kje  je  vir
njene moči: »Sedaj je moja opora in tolažba v Jezusu. Je moj najboljši prijatelj in
ljubezen mojega življenja. Ko name pritiska svet, me varuje, ko sem na tleh, me
drži v rokah. Neštetokrat jokam na njegovih ramenih in mu ves čas govorim. Ko
se počutim tako, da ne zmorem preživeti še enega dne, ga prosim za moč«. 

Po obdobju, ki ga je preživela v najbolj neželena ženska na zahodu, je začela
študirati na šoli, ki temelji na krščanskih vrednotah. Teresa je prepričana, da je
življenje vredno darovati v služenju drugim. Za nekaj časa je odšla v misijon na
Haiti, v eno najrevnejših držav na svetu, razmišljala je o udejstvovanju v politiki,
pred kratkim pa se je poročila. Že pred lepotnim tekmovanjem, zaradi katerega je
postala  svetovno  znana,  je  vedela,  da  ima  Bog  z  njo  načrt.  Potrjuje  mu  z
besedami: »Sem glina v tvojih rokah in naredila bom, karkoli želiš od mene«. 



Ostala oznanila
* V torek 2. avgusta je možno prejeti cerkvah in kapelah tako 

imenovani »Porcinkulski odpustek«. Mogoče ga je nameniti le zase in za 
rajne. Porcinkula se je imenovala prav majhna cerkvica »Svete Marije 
Angelske«, za pol ure hoda od mesta Assizija proti jugozahodu. Bila je na tem, 
da razpade, a jo je Frančišek Asiški popravil in tam spoznal svoj poklic: 
Popraviti Cerkev iz ljudi, Cerkev v katero se je tedaj močno zajedla gniloba, 
predvsem pohlep po bogastvu in razkošju, po lagodnem življenju, brez čuta za 
telesno in duhovno revščino drugih. Frančišek je spoznal, da bo moral najprej 
reformirati sebe. Okrog sebe je zbral enako misleče, da so z besedo in osebnim
zgledom oznanjali Evangelij. Za dosego odpustka je potrebno opraviti sveto 
spoved, prejeti sveto obhajilo in moliti v papežev namen. 

* Za prvi petek v mesecu avgustu, 5. 8., bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni sveti maši 
bomo zmolili litanije Srca Jezusovega, posvetilno molitev in prejeli blagoslov z 
najsvetejšim.

* Na 20 nedeljo med letom, 14. 8. je sveta maša ob 10h v cerkvi 
Svetega Hieronima na Petkovcu, kjer obhajamo Lovrencovo nedeljo – 
žegnanje. Tam je pri maši darovanje za cerkev. 

* Župnijska Karitas Rovte obvešča, da bo letos farno srečanje bolnih, invalidov in 
starejših na prvo nedeljo v septembru, 4. 9. ob 15h. Srečanje bo vodil 
odgovorni urednik revije Ognjišča gospod mag. Božo Rustja.

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

31.7.  Franja Tušar in  Cilka Jereb  Jerneja Kunc in Matjaž Gnezda
7.8.  Veronika Kavčič in Vilma Kunc  Branka Jereb in Nevenka Malavašič
14.8.  Cilka Jereb in Franja Tušar  Marjana Kavčič in Vilma Kunc

Pogrebne maše za avgust  Cilka Jereb
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
Ministriranje:

Teden od 31.7. do 7.8. Matej Gnezda in Jure Kunc
Teden od 7.8. do 14.8. Matic Treven in Blaž Lukančič

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 13, od 30.7. do 5.8. sk. 14, od 6.8. do 12.8. sk. 15, od 13.8. do 19.8.

Družinska molitev
Gospod Bog, blagoslovi naš dom, naj bo kraj tvojega miru. Naj v 

njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen, naj v njem ne bo nesloge, 
temveč edinost. Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njem 
odpuščanje. Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom.

V njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje, naj ne bo teme greha, 
ampak luč tvoje milost, naj ne bo žalosti, ampak veselje. Naj ne bo 
bolezni, temveč dušno in telesno zdravje.

Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom.

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

Oznanila od 31.7.2016 do 14.8.2016, Leto XII. št. 16/286

TEŽAVA LEPOTNE KRONE

Teresa Scanlan, miss Amerike 2011, pričuje o tem, da svojo resnično vrednost
lahko spoznamo le prek usmiljenega Božjega pogleda, ki nas osvobaja od vsej
človeških sodb. Kako krute so lahko človeške predpostavke, je grobo občutila
šele, ko so ji nadeli tako želeno krono največje ameriške lepotice. 

Odraščala  je  v  veliki  družini  s  sedmimi  otroki  v  zahodni  Nebraski.  Njene
družinske korenine po materini strani segajo tudi na enega hrvaških otokov. Kot
deklica je rada igrala klavir,  plesala s sestro, vrtnarila z mamo in na pohodu
spremljala očeta. Kljub brezskrbnemu otroštvu je bila zelo sramežljiva in si je
težko našla prijatelje. Pri trinajstih letih se je začela spopadati z bulimijo. 

Razvila se je v čudovito mladenko, ki na lepotnih ni ostala neopažena. Leta
2010 je osvojila naslov miss Nebraske, sedemnajst letna pa je postala najmlajša
miss Amerike po letu 1937. 

Lepotna krona ji ni prinesla slave in uspeha. Zaradi laskavega naziva se je
morala spopasti z mnogimi sodbami, ki jim mogoče tudi zaradi mladosti ni bila
dorasla.  Javnost  je  od nje  zahtevala  popolnost,  ki  je  ne  more  nihče  doseči.
Nekateri  so govorili,  da je predebela,  drugi,  da je presuha, da je prelepa ali
pregrda, da je premlada, hkrati pa zgleda prestara, da je neumna blondinka, da
je dekle dvomljivega slovesa, potem pa so odkrili, da je še nedolžna....

Vseh pritiskov v javnosti ni mogla več obvladovati. Tolažila se je s hrano in se
zaradi  tega  poredila,  kar  ni  ostalo  skrito  kritičnim očem.  Opustila  je  igranje
klavirja in ples, saj je imela občutek, da v tem ni dovolj dobra. 

Ko je nekega dne stala na robu pečine ob morju, jo je pritegnila globina pod
njo. Skoraj bi prestopila mejo med življenjem in smrtjo, ko jo je zmotilo sporočilo
na  prenosnem  telefonu.  Zaradi  njega  se  je  lahko  prebila  prek  najhujše
skušnjave. Danes verjame, da jo je Bog tako iztrgal smrti. >>

http://zupnija.rovte.eu/

