
19. Nedelja med letom - Lovrencova
Evangelij: JEZUS VABI PETRA K SEBI                                              Mt 14,22-33 
Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 13.8.2017 do 19.8.2017:
nedelja, 13.8. Sv. Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenca

7:30h – za farane
10h na Petkovcu  Franc in Pavla Lukan, obl., Petkovec 1a

ponedeljek, 14.8. Sv. Maksimiljan Marija Kolbe, duhovnik in mučenec
19h vsi  Borovniški, obletna, Rovtarske Žibrše 28

torek, 15.8. Marijino Vnebovzetje, slovesni in zapovedani praznik
7:30h – za farane

sreda, 16.8. Sv. Rok, spokornik
19h  Anica Slabe, godovna, dano iz Novega Sveta

četrtek, 17.8. 19h  Marija in Miroslav Novak, Petkovec 6
petek, 18.8. Sv. Helena, cesarica

19h  Verica Gantar in vsi  Gantar, Petkovec 31 
sobota, 19.8. Sv. Janez Eudes, duhovnik

  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Korak za korakom - Lahko začnemo v trenutku, ko vstopimo v cerkev. Ko se
pokrižamo z blagoslovljeno vodo, se spomnimo svojega krsta. Naj nas opomni,
da  nam je  Jezus  izbrisal  izvirni  greh.  Dopovejmo  si,  da  lahko  tam v  tistem
trenutku izbriše tudi vse, kar nas moti, dvome ali bojazni ki nam preprečujejo, da
bi slišali  njegov glas in ga slavili.  Med kesanjem Gospodu darujmo vse male
grehe, ki nam morda zamegljujejo duhovni vid. Povejmo mu, da nam je žal, ker
smo  prizadeli  njega  in  ljudi  okoli  sebe.  Med  poslušanjem beril  in  pridige  si
predstavljamo  samega  Jezusa,  Izaija,  Mojzesa  ali  Marijo,  ki  oznanjajo  božjo
besedo. Postavimo se v prizor, ki ga poslušamo in pričakujmo, da bo Sveti Duh v
našem srcu  oživel  te  besede.  Zamislimo si,  da  bo tako v  nebesih,  ko  bomo
naposled iz obličja v obličje videli nebeškega Očeta. Dobili bomo odgovore na
vsa vprašanja in se čudili Očetovi ljubezni. 

Med  evharistično  molitvijo  si  predstavljamo,  da  smo  v  zgornji  dvorani  in
gledamo Jezusa,  ki  tradicionalne  molitve  pashe  prežema z  novim pomenom.
Pridružimo se  Petru,  Janezu in  Jakobu ter  drugim učencem in  bodimo priča
čudežu pred svojimi očmi: kruh in vino se spreminjata v Jezusovo telo in kri.
Predstavljajmo si, da nas osebno povabi, naj pridemo k oltarju in ga prejmemo –
v telo in srce. Po obhajilu tiho pokleknimo v češčenju in slavljenju. Eno smo z
Jezusom. V nas zliva svojega Duha, ki ima za nas posebno sporočilo. Želi nas
nahraniti, ozdraviti in napolniti z milostjo. V teh nekaj minutah lahko okusimo,
kakšna so nebesa. 

Spremenjeno razpoloženje. Ko bomo med mašo preizkušali  pričakujočo
držo, polno upanja, poiščimo možnost, da bi se naše razpoloženje postopoma
spreminjalo tudi čez dan in v naslednjem tednu. V molitveni dnevnik zapišimo
občutke, ki nas prevevajo pri maši in jih čez teden nekajkrat preberimo.        >>

20. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTUS HVALI VERO POGANSKE ŽENE                            Mt 15,21-28
Evangelij po Mateju
 Mašni nameni od 20.8.2017 do 27.8.2017:
nedelja, 20.8. Sv. Bernard, opat

7:30h – za farane
15h – za mir in domovino, mašuje gospod Tone Trpin

in  starši Skvarča in Tone Grom, dano iz Hotedršice
ponedeljek, 21.8. Sv. Pij X., papež

19h  Tomaž Reven in Valentin Skvarča, obletna, Rovte 54
torek, 22.8. God Device Marije kraljice

19h  Marija Brenčič, obletna, Janez in Franc, Petkovec 14
sreda, 23.8. Sv. Roza iz Lime, devica

19h  Marjanca Lukančič, obl. in Jože god., Rov. Žibrše 16
četrtek, 24.8. Sv. Jernej, apostol, praznik

19h  iz družine Turk, obletna, Rovte 96
petek, 25.8. Sv. Jožef Kalasanc,  duhovnik

19h  Marija Hrovat, obletna
in  Franc Trpin, Žnidarjevi, dano iz Borovnice

sobota, 26.8.  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
18h na Petkovcu – za srečen zakon

nedelja, 27.8. 21. nedelja med letom
Sv. Monika, mati sv. Avguština
7:30h – za farane
10h  Karolina Bizjak, obletna in  Cekcovi, Rovte 27

 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Če  bomo  čutili,  da  nam  Sveti  Duh  naroča,  naj  v  življenju  kaj  malega

spremenimo – naj dosledneje molimo ali namenimo prijazno besedo nekomu, ki
trpi –, to zapišimo v obliki opomnika. Karkoli se bomo že odločili storiti, bodimo
pozorni  na  svoja  dejanja in  razpoloženje.  Mogoče bomo postali  lahkotnejši  ali
bomo laže ostali  umirjeni  v  stresnih okoliščinah.  Morda bomo bolj  pripravljeni
odpustiti ali pomagati komu, ki potrebuje pomoč. Ali pa se bomo nekajkrat čez
dan ustavili in obrnili srce k Bogu. Vse to so znamenja tega, kar je apostol Pavel
imenoval  »sadovi  Duha« (Gal  5,22).  Vse  to  so  znamenja,  da  nam Sveti  Duh
napolnjuje srce. Ali ni čudovito vedeti, da nam Sveti Duh želi dati nebeško držo?
Ali  ni  spodbudno in pomirjujoče vedeti,  da nas želi  napolniti,  da bi  imel  enak
pogum, veselje in svobodo kot angeli in svetniki v nebesih? Najbolje pa je, da to
želi delati vedno znova – vsakokrat ko z odprtim srcem pridemo k maši. 
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

13.8. Meta Malavašič in Franja Tušar Karin Hladnik in Veronika Kavčič
15.8. Branka in Klemen Jereb
20.8. Ema Kavčič in Franja Tušar 15h Matjaž Gnezda in Nevenka Malavašič
27.8. Tadeja Gnezda in Marja Čuk  Helena Rupnik in Meta Malavašič

Pogrebne maše za Avgust  Jerneja Kunc



Ostala oznanila
* 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.

* V torek 15. 8. je slovesni praznik Marijinega vnebovzetja. Sveta maša 
bo samo zjutraj ob 7:30h. Ob 10h je maša in romarski shod  v cerkvi 
Marije vnebovzete v Smrečju, župnija Šentjošt. Ta dan je tudi Obnovitev 
izročitve  božji Materi Mariji. Osrednja slovesnost bo na praznik v narodnem 
marijanskem svetišču pri Mariji Pomagaj na Brezjah, kjer bo ob 10h slovesna 
maša in obnovitev posvetitve Mariji. 
Na praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta leta 1992 so slovenski škofje naš
narod izročili Mariji. Ta izročitev je bila izraz hvaležnosti, ker smo tudi po Marijini
priprošnji leta 1991 prišli do samostojne in neodvisne države. Z leti pa se vedno 
bolj kaže, da je bila izročitev tudi preroško dejanje prihodnosti. Vedno bolj 
spoznavamo, kako pomembno je v  življenju našega naroda, da ne  
zanemarjamo Svetinj in vrednot preteklosti, če hočemo tudi danes graditi svet v 
katerem bodo vsi ljudje upoštevani in spoštovani.

* V nedeljo, 20. avgusta ob 15h v župnijsko cerkev v Rovte vabi Nova 
Slovenska zaveza, območni odbor Rovte, k spominski slovesnosti in sveti 
maši za žrtve komunističnega terorja nad nedolžnim prebivalstvom, za mir in 
spravo ter v spomin ob 75-letnici ustanovitve vaških straž. Sveto mašo bo 
daroval msgr. Anton Trpin, po maši sledi kulturni program.

* Oratorij bo potekal v župniji od 21. do 23. avgusta v prostorih župnišča
pod geslom: »Dotik nebes«. Prijavnice za oratorij so v lopi pod 
zvonikom in jih tam tudi oddajte.

* V tednu od 21.8.do petka 25. 8. bo vpis otrok k verouku v 
popoldanskem času od 15h do 18h. Ob vpisu boste starši prejeli liturgični 
zvezek in Katekizem ali delovni zvezek in zato namenili določeni znesek.

* V torek, 22. 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.

* V ponedeljek, 28. 8. je po sveti maši srečanje za člane Župnijske Karitas.
  Ministriranje:

Teden od 13.8. do 20.8. Blaž Lukančič in Gašper Lukančič
Teden od 20.8. do 27.8. Matic Treven in Anže Treven

 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu 
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 20, od 12.8. do 18.8. sk. 21, od 19.8. do 25.8. sk. 22, od 26.8. do 1.9.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 13.8.2017 do 27.8.2017, Leto XIII. št. 17/313
KVIŠKU SRCA

Knjiga razodetja je polna slavilnih molitev, češčenja in hvalnic. Celo v delih, ki
opisujejo silovite preobrate ob koncu sveta, angeli in svetniki v nebesih še vedno
prepevajo radostne pesmi o zmagi in ljubezni do Jezusa. Tudi sredi vesoljne bitke
se zaupanje nebeščanov ne zamaje. Ne bojijo se končnega izida in ne skrbi jih za
svojo usodo. Vedo, da pripadajo Gospodu, in ta zavest jih preveva z veseljem. 

Ali ne bi bilo čudovito, če bi imeli tako držo? Kakšen blagoslov, da se človek ne
boji  takšnih  okoliščin,  temveč ostane  venomer  lahkoten!  Seveda se to  ne  bo
zgodilo v polnosti, dokler se ne bomo pridružili angelom in svetnikom v nebesih,
vendar vseeno lahko okusimo to nebeško veselje in srečo že tukaj, če prosimo
Svetega Duha, naj nas napolni. V eseju želimo podati nekaj uporabnih predlogov,
kako lahko doživimo, da nas Sveti Duh napolni in nam nakloni svoje veselje. 

Napolnimo se pri maši! Napolni nas s Svetim Duhom, da bomo eno telo in
en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo (Tretja
evharistična molitev). 

Nikjer drugje ni Sveti Duh tako dejaven med nami kot pri sveti maši. Bog je
navzoč od pristopa k  oltarju do osebne bližine obhajila  in  hrepeni,  da  bi  nas
napolnil s svojo resnico, ljubeznijo in močjo.  Kako lahko torej okusimo te milosti?

Najprej  preverimo  svoje  vzgibe.  Zakaj  prihajamo  k  maši?  Da  bi  izpolnili
obveznost ali srečali Jezusa in prejeli njegovo ljubezen? Seveda je vedno dobro
biti pri maši, tudi če ne sodelujemo poglobljeno, toda predstavljajmo si, koliko več
lahko prejmemo, če prihajamo z odprtim srcem in pozornim umom. »Tukaj sem,
ker želim, da me Sveti Duh napolni z vsemi milostmi in blagoslovom. Tukaj sem,
ker  verujem,  da  mi  želi  nekaj  sporočiti.  Tukaj  sem,  ker  želim  občutiti  božjo
ljubezen med brati in sestrami v Kristusu.« Taki stavki nam lahko pomagajo, da
prihajamo s pravim razpoloženjem. Lahko nas uglasijo s Svetim Duhom, da nas
lahko napolni. 

Vzgibi  so  torej  pomembni.  Toda  kako  naj  jih  privzamemo  in  uporabimo  v
Življenju? Navajamo nekaj predlogov.                                                      >>

http://zupnija.rovte.eu/

