
15. Nedelja med letom
Evangelij: SEJALEC SEJE BOŽJE SEME                                            Mt 13,1-9 
Evangelij po Mateju
Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sédel kraj jezera. Pri njem so se zbrale velíke 
množice, tako da je stopil v čoln in sédel, vsa množica pa je stala na obrežju. Takrat 
jim je veliko povedal v prilikah. Dejal je: »Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj 
semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na 
kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. 
Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet 
drugo je padlo med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo. Druga semena pa so 
padla na dobro zemljo in so dajala sad: eno stotérnega, drugo šestdesetérnega in 
spet drugo tridesetérnega. Kdor ima ušesa, naj posluša!«

 Mašni nameni od 16.7.2017 do 22.7.2017:
nedelja, 16.7. God Karmelske Matere božje 

 7:30h – za farane
10h  Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

ponedeljek, 17.7. Aleš, spokornik; Hedvika Poljska, kraljica
19h  Viljema Treven, obletna, Petkovec 38

torek, 18.7. Friderik (Miroslav), škof in mučenec
19h  Viktor in Ana Kogovšek, obletna, Petkovec 22

sreda, 19.7. Justa, mučenka
19h – v čast Materi božji za zdravje, Rovte 50

četrtek, 20.7. Sv. Marjeta Antiohijska, devica in mučenka
19h  starši Moljk,  Rovtarske Žibrše 4

petek, 21.7. Sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in Cerkveni učitelj
19h  Jože Jereb in starši, Rovte 41d

sobota, 22.7. Sv. Marija Magdalena, svetopisemska žena, praznik
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Kljub vsem preizkušnjam je Esther po končani šoli postala uspešna poslovna

ženska. Za uspehom je prikrivala svoje uničeno otroštvo. Po neki konferenci v
Kaliforniji, kjer je govorila pred 15.000 poslušalci, je doma zopet srečala očeta.
Od sodnega procesa pred 19 leti je bila prepričana, da z njim nikoli več ne bo
imela  stika.  Začela  se  je  njena  najhujša  nočna  mora.  Zaradi  strahu  pred
krvnikom se je spet preselila, vendar se je kljub begu zlomila. Zjutraj ni mogla
več iz postelje in njena delovna vnema je pošla. Spoznala je, da si je ustvarila
umetno  življenje,  ki  se  podira,  zato  ga  je  začela  sovražiti.  Ljudem,  ki  so  ji
govorili, da jo Bog ljubi, ni verjela, saj je bila ljubezen njenih najbližjih pogubna
in jo je prizadela. 

Odločila se je, da bo poiskala svetovalno pomoč, čeprav si je tega najmanj
želela. Soočiti se je morala s čustvi, pred katerimi je bežala in so se ji zdela večja
grožnja kot fizično nasilje. Spraševala se je, kako naj staršem odpusti in ponovno
definira  ljubezen.  Njena  edina  tolažba  je  bilo  branje  Svetega  pisma.
Prepoznavala se je v kralju Davidu, ki je tako kot ona pred očetom bežal pred
zalezovanjem norega Savla.  Psalmistove tožbe češ, da je Bog pozabil nanj, so
bile tudi njene. 

16. Nedelja med letom – Krištofova - Marjetna
Evangelij: V božjem kraljestvu so dobri in slabi                                     Mt 13,24-30

Evangelij po Mateju
Tisti čas je Jezus povedal množicam priliko. Rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno 
človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel 
njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. Ko je setev zrastla in šla v 
klasje, se je pokazala tudi ljuljka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: 
›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ Dejal 
jim je: ›Sovražnik je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš torej, da gremo in jo 
poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo 
vred tudi pšenice. Pustíte, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem
žanjcem: Zberíte najprej ljuljko in jo povežíte v snope, da jo sežgemo, pšenico pa 
spravite v mojo žitnico.‹« 
 Mašni nameni od 23.7.2017 do 30.7.2017:
nedelja, 23.7. Sv. Brigita Švedska, sozavetnica Evrope

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

ponedeljek, 24.7. Sv. Krištof, mučenec
19h  Fani Leskovec, obletnai, Petkovec 23

torek, 25.7. Sv. Jakob Starejši, apostol, praznik
19h  Alojz, obletna in Marija Brence, Petkovec

sreda, 26.7. Sv. Joahim in Ana, starši Device Marije, god
19h  Iztok Tomazin, obletna, Petkovec 36

četrtek, 27.7. Sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila in 
Metoda, god
19h  Frančiška Pivk, obl. in Stanislav Bolčina, obl., Rovte 39

petek, 28.7. 19h  Ivanka Lukan, obletna, Rovte 129a

sobota, 29.7. Sv. Marta, svetopisemska žena
  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 30.7. 17. nedelja med letom
Sv. Peter Krizolog, škof Cerkveni učitelj
 7:30h – za farane
10h  Janez Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 37

 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Soočenje z množico negativnih občutij  v Bibliji  jo je »normaliziralo«, kot pravi
sama,  saj  je  svoje  doživljanje  lahko  sprejela  kot  upravičeno.  Veliko  let  je
potrebovala, da si je Bogu upala približati tudi z bolečino in nemočjo, in ne le s
talenti  ter  darovi,  kot  si  je  do  sedaj  napačno  predstavljala.  Spoznala  je,  da
trpljenje povzroča padla človekova narava, ne pa Stvarnik.  Poslej je na Svetem
pismu celo spala, da bi jo oče, če bi jo našel, ubil na njem. To se ni zgodilo in
Esther se je leta 2016 poročila. Pet dni po poroki je njen preganjalec umrl. Danes
ljudi opogumlja, naj se k Bogu obrnejo tudi z žalostinkami, saj ga drugače ne
bodo mogli pristno slaviti.   Marija Krebelj 



Ostala oznanila
* 16. nedelja med letom, 23. 7. je na podružnični cerkvi Svetega 

Nikolaja na Praprotnem Brdu »Marjetna nedelja«, žegnanje. Sveta 
maša bo ob 10h. Pri maši je že ustaljeno darovanje za tamkajšnjo cerkev.
Ta nedelja pa je po Slovenski Cerkvi tudi »Krištofova nedelja«.  
Svetega Krištofa častimo kot zavetnika šoferjev, popotnikov in 
romarjev.  Del nabirke te nedelje je namenjen za »MIVO«, za pomoč 
slovenskim misijonarjem pri nakupu prevoznih sredstev v misijonih.

* Oratorij bo v naši župniji potekal od 21.do 23. avgusta v prostorih 
župnišča pod geslom: »Dotik nebes«. Interesenti si vzemite prijavnico
v lopi pod zvonikom in jih tam tudi oddajte.

* Tisti otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
* Tisti otroci, ki čutite veselje do petja pri maši se vključite v otroški pevski zbor.
* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
16.7.   ?  ?

23.7.   Maja Nagode in Cilka Jereb  Jerneja Kunc in Mojca Skvarča
30.7.   Vilma Kunc in Franja Tušar  Niko Skvarča in Tadeja Gnezda

Pogrebne maše za julij  Vilma Kunc
 Ministriranje:

Teden od 16.7. do 23.7. Matic Treven in Anže Treven
Teden od 23.7. do 30.7. Martin Kavčič in Andraž Kavčič

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

 Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 16, od 15.7. do 21.7. sk. 17, od 22.7. do 28.7. sk. 18, od 29.7. do 4.8.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

ŠOFERJEVA MOLITEV
Gospod Jezus, pridi in me spremljaj na vseh cestah. Vsi v vozilu naj
čutimo tvoje varstvo. Uporabi me kot svetega Krištofa, da te ponesem
ljudem.  Vsak  dan,  Gospod,  bom  preudarno  vozil,  vsakemu  rad
pomagal, vedno ohranjal mir, prijaznost in  vljudnost. 
Pri tem računam na Tvojo milost. 
Vem, da me imaš rad, Gospod Jezus. 
Odvrni od mene vsako nevarnost. Naj se veselim lepote narave, ki mi jo
podarja Stvarnik, naj bom pozoren do ljudi  in narave. Ko sem vesel in
ko sem žalosten, mi stoj ob strani, da bom vedno prispel do pravega
cilja – in nekoč tudi k tebi v nebesa.  Amen. 

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

Oznanila od 16.7.2017 do 30.7.2017, Leto XIII. št. 15/311

MOČ ŽALOSTINK
Kako naj se v molitvi obrnemo na Boga, ki se zdi nevaren in hladen opazovalec

trpljenja? Esther Fleece je po mnogih preizkušnjah končno spoznala, da se mu
lahko približa tudi, ko je strta od žalosti.

V otroštvu je Esther živela v »normalni« družini. Tako jo je do desetega leta
doživljala, potem pa je začela opažati, da je njena mama prestrašena in polna
modric.  S hčerko sta morali  večkrat  bežati  pred očetom, ki  je  zaradi  psihične
bolezni postajal vse nasilnejši. Esther je bila bistra in uspešna učenka, izvoljena
celo za predsednico razreda. Po šoli je obiskovala vrsto športnih dejavnosti, le da
bi se izognila domačim. Ko se je vračala domov, ni vedela, ali bodo ključavnice
na vratih zamenjane in kje bo spala. Ljudje so opažali njene podplutbe, z materjo
pa  sta  včasih  težko  prikrivali  kri.  Večkrat  sta  pobrali  svoje  stvari  in  spali  po
hotelih.  Esther  je  bila  zmedena.  Njihovo  lepo  hišo  so  obiskovali  policisti.  Na
začetku  je  celo  mislila,  da  so  očetovi  prijatelji,  dokler  ga  niso  vklenjenega
odpeljali. Njen junak je postal najnevarnejši moški. 

Na sodišču je morala pričati o družinski drami in je govorila v prid tistemu od
staršev, od katerega je pozneje zaradi izjav dobila manj udarcev. Ko je oče prišel
iz ječe, je ni nikoli poklical, temveč jo je pogosto poskušal nasilno ugrabiti, češ, da
jo rešuje. 

Estherina mati si je našla novega življenjskega sopotnika in se s hčerko odselila
k njemu. Vendar se je pri izbiri partnerja znova opekla. Njegovo nezvestobo je
odkrila ravno Esther in ji to povedala. Tako je nase priklicala še dokončen materin
bes in pri štirinajstih ostala brez strehe nad glavo. 

Rejništvu  se  je  izognila,  ker  so  jo  izmenično  gostile  družine  v  njenem
krščanskem občestvu. O svoji notranji bolečini ni govorila z nikomer, niti z Bogom.
Bila  je prepričana, da se mu lahko približa le, ko je dovolj »dobra«. Boga si je
predstavljala podobno kot sodnika, ki je na sodišču poslušal njenega očeta, ko je
na obravnavi bral njen zaplenjen dnevnik.    >>

http://zupnija.rovte.eu/

