
17. Nedelja med letom
Evangelij: BOŽJE KRALJESTVO JE VREDNO ŽRTVE                          Mt 13,44-52 
Evangelij po Mateju
Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu
na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, 
kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče 
lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. 
Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe 
vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v 
posodo, slabe pa poméčejo proč. Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili 
hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z 
zobmi. Ste doumeli vse to?« Rekli so mu: »Smo.« Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak 
pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki 
prinaša iz svojega zaklada novo in staro.«

 Mašni nameni od 30.7.2017 do 5.8.2017:
nedelja, 30.7. Sv. Peter Krizolog, škof Cerkveni učitelj

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

ponedeljek, 31.7. Sv. Ignacij Lojolski, redovni ustanovitelj
19h  Viktor in Ana Kogovšek, godovna, Petkovec 22

torek, 1.8. Sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof in Cerkveni učitelj
19h  Janez Treven, osmi dan, Petkovec 46

sreda, 2.8. Sv. Evzebij iz Vercellija, škof; Porcijunkulski odpustek
19h – v čast Materi božji v dober namen, Matilda iz Petkovca

četrtek, 3.8. Lidija, svetopisemska žena
19h  Alojz Malavašič, obletna, Rovte 51

Prvi petek, 4.8. Sv. Janez Marija Vianney, duhovnik
19h  Terezija Reven, osmi dan, Rovtarske Žibrše 34  

sobota, 5.8. Prva 
duhovniška

Posvetitev Bazilike Marije Snežne v Rimu
  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
11h  Ivan, obletna in Ivanka Cigale, Rovte 70

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Kljub hudemu udarcu je sklenila, da mora začeti na novo. Zvodniku in ljubimcu

je  dajala  manj  denarja  z  izgovorom, da posel  upada.  S prihranki  je  odšla  v
Frankfurt  in  najela  svoje  stanovanje.  Ko je  stopila  v  kopalnico  in  v  ogledalu
zagledala lasten odsev, je pretresena iz dna duše zajokala: »Bog pomagaj mi iz
takšnega življenja!« 

Njena  molitev  je  bila  uslišana  čez  nekaj  mesecev.  Dobila  je  ponudbo  za
potovanje  v  ZDA.  Ko  je  nakupovala  v  Los  Angelesu,  jo  je  v  neki  trgovini
pritegnila prijetna melodija. »To zveni tako lepo, je to krščanska glasba?« je
vprašala prodajalko. Ženska ji je pritrdila in spregovorila o Bogu ter ji predlagala,
naj začne spremljati krščanski televizijski program. 

Rose je upoštevala prodajalkin nasvet. Besede televizijskega voditelja so se je
dotaknile. Spraševal jo je: »Ali bi sprejeli Jezusa, da bi v vaše srce prinesel mir?
Bi sprejeli moža, ki je za vas umrl na križu? Ki je za vas dal svoje življenje?«  >>

18. Nedelja med letom
Evangelij: NJEGOV OBRAZ SE JE ZASVETIL KOT SONCE                            Mt 17,1-9
Evangelij po Mateju
Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih pêljal na 
visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spreménil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce
in njegova oblačila so postala bela kakor luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in 
Elija, ki sta govorila z njim. Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu: »Dobro je, da smo 
tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju 
enega.« Ko je še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: 
»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko so učenci to
zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili.In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in 
rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar razen 
Jezusa samega. In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne 
povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo vstal od mrtvih!«

 Mašni nameni od 6.8.2017 do 13.8.2017:
nedelja, 6.8. Jezusova spremenitev na gori, praznik

7:30h – za farane
10h  starši Jereb in brat France, godovna in obl., Rovte 153
17h – blagoslov kapelice na Pilu na križišču za Podpesek

ponedeljek, 7.8. Sikst II papež in tovariši mučenci
19h  Valentin in Rozalija Gantar, Rovte 41a

torek, 8.8. Sv. Dominik, duhovnik in redovni ustanovitelj
19h  Janica Pivk, godovna, Rovtarske Žibrše 13

sreda, 9.8. Sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), 
Redovnica, mučenka, sozavetnica Evrope, praznik
19h  Janez Kunc, obletna, Rovte 63

četrtek, 10.8. Sv. Lovrenc, diakon in mučenec, praznik
19h – v čast sveti Ani, Rovte 46e

petek, 11.8. Sv. Klara, devica in redovna ustanoviteljica
Smrtni dan (+1973) božje služabnice Cvetane Priol
19h  Peter Vavken, dano Rovte 73

sobota, 12.8. Sv. Ivana Frančiška Šantalska, redovnica
  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 13.8. 19. nedelja med letom - Lovrencova 
Sv. Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenca
7:30h – za farane
10h  Franc in Pavla Lukan, obletna, Petkovec 1a

 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Ko se je pridružila njegovi molitvi in je prosila za odpuščanje svojih grehov, je z

njenih  ramen  padlo  ogromno  breme.  Odslej  se  je  začela  boriti  proti  svojim
odvisnostim in motnjam hranjenja. Velikokrat je poklicala na telefonsko številko,
namenjeno  molitvi  za druge, kar ji  je bilo še posebej v oporo. Želja po Božji
bližini je v njej vse bolj rasla, Božja beseda pa je v njej ozdravila žejo po alkoholu.

Bivša prostitutka danes pričuje: »Bila sem izgubljena in sem najdena. Bila sem
mrtva, sedaj živim v njem. Jezus Kristus mi pomeni vse. On daje življenje.«     

 sestra Marija Krebelj



Ostala oznanila
* V torek, 1. 8. je po maši priprava na zakrament Krsta za starše in botre. 

K pripravi starši prinesite Družinsko knjižico in rojstni list otroka, botri pa 
potrdilo o sposobnosti za botra, če ste iz druge župnije.

* Za prvi petek v mesecu avgustu, 4. 8. bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih.
Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega, posvetilno molitev in 
prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Prva sobota v mesecu, 5. 8. bomo po maši, ki bo ob 11h zmolili litanije 
Matere božje, molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.

* V nedeljo 6.7. ob 17h bo na Pilu na križišču ceste Rovte Podlipa, 
blagoslov popravljene in obnovljene kapelice (25 let postavitve) in 
molitev za žrtve nedolžno pobitih pred 75 leti tu v bližini

* Na 19. nedeljo med letom je sveta maša ob 10h v podružnični cerkvi 
svetega Hieronima na Petkovcu. Lovrencova nedelja in žegnanje.  Pri 
maši je darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve. V bližnji prihodnosti bo 
potrebna zamenjava kritine na strehi cerkve.

* 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

30.7.   Vilma Kunc in Franja Tušar  Niko Skvarča in Tadeja Gnezda
6.8.   Cilka Jereb in Ema Kavčič  Nevenka Malavašič in Branka Jereb
13.8.   Meta Malavašič in Franja Tušar  Karin Hladnik in Veronika Kavčič

Pogrebne maše za Julij  Vilma Kunc
Pogrebne maše za Avgust  Jerneja Kunc

 Ministriranje:
Teden od 30.7. do 6.8. Timotej Treven, Anže Treven in Skvarča Monika
Teden od 6.8. do 13.8. Matej Gnezda in Lovro Benedičič

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu 
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 18, od 29.7. do 4.8. sk. 19, od 5.8. do 11.8. sk. 20, od 12.8. do 18.8.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Vse stvarstvo zdihuje v želji, da bi človek našel svoje srce v edinosti 

z vsem kar biva! 
 Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič 

Oznanila od 30.7.2017 do 13.8.2017, Leto XIII. št. 16/312

ZLOMLJENO DEKLE
Nemko Rose Hochenberg je Jezus potegnil iz pekla trgovine z belim blagom in

odvisnosti. Rose se je rodila v majhnem nemškem mestu. Rada je hodila v šolo in
njeno spričevalo je bilo odlično, na kar je bila njena mama zelo ponosna. Svoje
otroke je vsak dan peljala k maši, tako da je Rose zgodaj vzljubila Boga. 

Kot  dvanajstletna  deklica  je  Rose  utrpela  hudo  travmo.  Posilil  jo  je  dober
družinski prijatelj. Zloraba je uničila njeno samopodobo. »Bila sem polna krivde,
sramu in ponižanja. Sama sebe sem videla kot zelo grdo«, se spominja posledic
kriminalnega dejanja. Ranjena mladenka je bila pozneje sprejeta v poslovno šolo,
po njej pa je pri devetnajstih letih pred spomini pobegnila v Švico, kjer je bil že
njen starejši brat. Mislila je, da bo lahko končno zaživela novo življenje. 

Zaposlila  se je kot  hostesa v baru. Gostom je uspešno prodajala zelo drag
šampanjec. Tam je srečala sanjskega moškega in se vanj zaljubila. Robert je bil
lep in silno privlačen. Z njim se je zbližala in načrtovala prihodnost.  Želela je
odpreti  butik s  pariško modo, njenemu ljubimcu pa se je ideja zdela premalo
donosna. V kratkem času bi s prostitucijo lahko zaslužila veliko več. Z najstarejšo
obrtjo  bi  se  ukvarjala  le  prehodno,  ko  pa  bi  prišla  do  denarja,  bi  si  lahko
zagotovila temelje varne prihodnosti.  Rose je bila zaradi fantovskega predloga
najprej šokirana. Zatekla se je v alkohol,  ker  pa Roberta ni  želela  izgubiti,  je
sledila njegovi zamisli in začela prodajati svoje telo. Tako imenovano »prehodno
obdobje« se je podaljšalo in Rose je s svojim telesom služila denar devet let.
Robert jo je kot zvodnik nadziral in ji jemal večino zaslužka, ki ga ni bilo malo.
Praznino,  ki  je  zazevala  v  njenem  življenju,  je  zlorabljena  ženska  zalivala  z
alkoholom  in  jo  meglila  s  tobakom.  Neprestano  je  bila  v  strahu.  Skoraj  po
desetletju se je zlomila, ko ji je prijateljica prostitutka povedala, da ima Robert
drugo  dekle,  v  domačem mestu  pa  tudi  ženo  in  dva  otroka.  Zaradi  notranje
bolečine  ni  mogla  več  jesti  in  je  postala  anoreksična.  Da  bi  se  skrila  pred
resničnostjo, se je zatekla poleg alkohola še v droge.                                >>

http://zupnija.rovte.eu/

