
20. nedelja med letom - Lovrencova
Evangelij: ZA JEZUSA SE JE TREBA ODLOČITI                             Lk 12,49-53

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 14.8.2016 do 20. 08. 2016:
nedelja, 14.8. Sv. Maksimiljan Marija Kolbe, mučenec iz Auschwitza

7:30h – za farane
10h na Petkovcu  Marija Jereb, obletna, in Anton Jereb, 

Petkovec 40
ponedeljek, 
15.8. 

Marijino vnebovzetje, slovesni in zapovedani praznik
Obnovitev posvetitve Slovenskega naroda Mariji
7:30h – za farane
10h  Jožefa Jereb, obletna, Rovte 125

torek, 16.8. Sv. Rok, spokornik
19h  Tone in Franc Skvarča in starši, Rovte 41a

sreda, 17.8. 19h  Jožefa Trpin, obletna, Rovte 126
četrtek, 18.8. Sv. Helena, Cesarica

19h  Jernej Senčur, trideseti dan, Rovte 139
petek, 19.8. Sv. Janez Eudes, duhovnik

19h – v čast Svetogorski Materi božji v zahvalo, Rovte
sobota, 20.8. Sv. Bernard, opat in Cerkveni učitelj

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

Ker ni vrgla puške v koruzo, se je takoj odpravila iskat novega moža. Hitro se
je  ponovno  poročila,  ta  odnos  pa  je  trajal  nekaj  let.  Kot  pravi  sama,  je  iz
življenja naredila veliko zmešnjavo, saj je moškega izrabila zato, da bi uresničila
svoje želje. Ni se podvrgla nobeni avtoriteti, pa tudi ljudje, ki so ji bili blizu, se
niso želeli izpostavljati s svojimi nasveti in ji pri odločitvah pomagati. Večkrat se
je v iskanju in reševanju partnerskih odnosov obrnila na Boga, vendar ga je
kljub temu puščala na robu svojega življenja. 

Nekaj njenih sorojencev je prestopilo iz katoliške vere v protestantizem. V
pogovorih  z  njimi  ni  znala  braniti  evharistije  in  Marije  –  temeljnih  resnic  v
življenju  katolika.  Počasi  se  je  začela  zavedati,  da  Boga  pogreša.  »Gospod,
potrebujem te in hočem vedeti več o tebi,« je molila. V srcu je začutila Božje
vabilo, naj se posveti družini. Čeprav ni želela izgledati preveč »cerkveno«, je od
takrat velikokrat poslušala katoliški radio. Pričevanja ljudi, ki so srečali živega
Kristusa, so se je dotaknila. Tudi zaradi zgledov rodnih bratov in sester, ki so
napredovali  v  veri,  je  zahrepenela,  da  bi  Jezusu  sledila  brez  kompromisov.
Redno je začela obiskovati sveto mašo. 

Vse spremembe so jo privedle do spoznanja, da je eden od glavnih razlogov
za propad njenih odnosov z  moškimi  to,  da Jezus ni  bil  v  središču njenega
življenja, temveč se je oklepala malikov.                                            >>

21. nedelja med letom
Evangelij: JEZUS JE ODREŠENIK VSEH LJUDI                              Lk 13,22-30

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 21.8.2016 do 28.8.2016:
nedelja, 21.8. 7:30h – za farane

10h  Slavka Novak, Petkovec 36
          in za vse žrtve totalitarnih režimov

ponedeljek, 
22.8. 

God Device Marije Kraljice
19h  Darja Mlinar in vsi  iz družine Treven, Rovte 4

torek, 23.8. Sv. Roza iz Lime, devica
19h  Viktor in Ana Kogovšek, godovna, Petkovec 22

sreda, 24.8. Sv. Jernej, apostol, praznik
19h  Cecilija Hodnik, dano od sosedov

četrtek, 25.8. Sv. Jožef Kalasanc, duhovnik
19h  Veronika Gantar, dano Rovte 100a

petek, 26.8. Sv. Zeferin, papež in mučenec
19h  Viljema Treven, trideseti dan, Petkovec 38

sobota, 27.8. Sv. Monika, mati sv. Avguština
nedelja, 
28.8. 

22. Nedelja med letom
Sv. Avguštin, škof in Cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h  Janez Kogovšek, godovna, Rovte 118

 *****************************************************************************
    (Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Najprej se ji  je ponudila možnost,  da svoje izkušnje iz ranjenih zakonov in
iskanje  resnice  podeli  v  protestantskem  okolju.  Med  drugim  je  začela  pisati
knjige. Ko je srečala nekega katoliškega knjigarnarja, mu je omenila, da bi nekoč
želela spregovoriti tudi katoličanom. Podaril ji je knjigo o evharistiji. Ko jo je na
poti domov na letalu odprla, so jo preplavili otroški spomini na Jezusa, ki je želel
priti v njeno srce in biti z njo. Še danes se ji glas zatrese, ko pripoveduje o tem
ponovnem odkritju. 

Po tem dogodku se je zavedla, da pravzaprav še ničesar ne ve. Požirala je
teološko literaturo, si našla dobrega duhovnega voditelja in na novo spoznavala
Kristusov obraz in Cerkev. Sprejemala je resnico o tem, da je Božji Sin prišel med
nas v mesu in da je v evharistiji še vedno navzoč v svojem telesu. Posebej jo je
prevzela teologija telesa svetega Janeza Pavla II. Počasi je začela predavati tudi
za katoliško občinstvo. Ljudi spodbuja, da bi z vero preželi  vse svoje odnose.
Sama  je  namreč  občutila,  kam  lahko  peljejo,  če  iz  njih  izključimo  Božjo
navzočnost in resnico. 

Marija Krebelj      
   je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel.     



Ostala oznanila
* V ponedeljek 15. 08. obhajamo slovesni in zapovedani praznik 

Marijinega Vnebovzetja ali Veliki Šmaren. Sveti maši bosta po običajnem 
nedeljskem redu. Ob 10h je tudi romarska maša v Smrečju, v cerkvi 
Marijinega Vnebovzetja. 
Na ta praznik bomo obnovili posvetitev Slovenskega naroda Mariji. 
Od leta 1992 to naredimo vsako leto. Slovesna maša bo letos v narodnem 
svetišču na Brezjah ob 10h. 
Izročitev Mariji v izrednem Svetem letu Božjega usmiljenja in obhajanja 
srebrnega jubileja naše države naj nas vse spodbudi, da bomo odprli srce za 
usmiljenje, kakršnega nam s svojim življenjem in zgledom kaže Marijin Sin in 
naš Odrešenik Jezus Kristus. 

* V ponedeljek 22. 8. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane 
Župnijske Karitas. Dogovorimo se o srečanju BIS v naši župniji, ki bo v 
nedeljo 4. septembra, ki ga bo vodil: odgovorni urednik revije Ognjišča gospod
mag. Božo Rustja.

* V torek 23. 8. je v veroučni učilnici priprava na zakrament svetega krsta za 
starše in botre. Starši prinesite na pripravo Družinsko knjižico in rojstni list 
otroka, botri pa potrdilo o sposobnosti za botra, če ste iz druge župnije.

* Otroci, prijavite se za Oratorij 2016, ki bo od 22 – 24. 8.

 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
14.8.  Cilka Jereb in Franja Tušar  Marjana Kavčič in Vilma Kunc
15.8.  Tadeja Gnezda in Franja Tušar  Branka in Klemen Jereb
21.8.  Veronika Kavčič in Maja Nagode  Mojca Skvarča in Helena Rupnik
28.8.  Marja Čuk in Matjaž Gnezda  Jerneja Kunc in Nevenka Malavašič

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

Teden od 14.8. do 21.8. Blaž Skvarča
Teden od 21.8. do 28.8. Alen Bogataj in Martin Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 15, od 13.8. do 19.8. sk. 16, od 20.8. do 26.8. sk. 17, od 27.8. do 2.9.
 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

Kar so vsi kristjani vedno za resnično imeli, 
da je Mati Božja s telesom in dušo v nebesa vzeta
Zato jo po pravici imamo za Kraljico vseh svetnikov.

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

Oznanila od 14.8.2016 do 28.8.2016, Leto XII. št. 17/287

Pot v Jezusov objem

Po  treh  porokah  in  ločitvah  je  Rose  Sweet  ostala  samska.  V  njej  se  je
prepletala  mešanica  čustev  –  olajšanja,  jeze,  osamljenosti  …  Prav  te  grobe
eksistencialne izkušnje so ji omogočile misijonsko delo z ljudmi, ki so se znašli v
vrtincu  bolečih  partnerskih  odnosov.  Bog se prek njenega  pričevanja  in  dela
dotika mnogih ranjenih src. 

Rose je v petdesetih letih prejšnjega stoletja zrasla v številni katoliški družini.
Imela je osem bratov in sester. Z nostalgijo se spominja šole, ki jo je obiskovala
in so jo vodile redovnice. Ob prvem obhajilu so učence izzvale, naj za vedno
povabijo Jezusa v svoje srce. To je Rose res storila. 

Najstniško dobo je preživljala v šestdesetih letih, ko se je Cerkev na Zahodu
soočala z velikimi preizkušnjami. Mnogi duhovniki in redovnice so zapuščali svoj
poklic in se poročali. Rose se spominja, kako so mladi po počitnicah ob vrnitvi v
katoliško šolo opazili, da katera od redovnic ni več v uniformi. Zagotovili so jim,
da s tem ni nič narobe in je vse v najlepšem redu. 

V letih odraščanja je tudi sama začutila, da bo resnično srečna, če bo imela
moža, dom in otroke. Vedno si je predstavljala, da jim bo predala vero v Jezusa,
vendar je bila ta, kot pravi v televizijski oddaji  The journey home (Potovanje
domov), precej nezrela. Jezus je bil namreč zanjo neki tip na nebu, ki uresničuje
prošnje …

Čim prej se je želela poročiti, saj je hotela oditi na svoje, imeti stanovanje,
avto … Ko se ji je ponudila ugodna priložnost, jo je zgrabila, vendar se je ta
odnos čez devet mesecev končal s civilno ločitvijo. Njen izbranec je bil alkoholik
in bila je deležna celo njegovih udarcev.   

>>   

http://zupnija.rovte.eu/

