
23. Nedelja med letom – Katehetska nedelja
Evangelij: BRATA JE TREBA KLICATI K SPREOBRNITVI                 Mt 18,15-20 
Evangelij po Mateju
 Mašni nameni od 10.9.2017 do 16.9.2017:
nedelja, 10.9. Nikolaj Tolentinski, spokornik

7:30h – za farane
10h  Bogomir Mikuž, obletna, Rovte 30

ponedeljek, 11.9. 19h  Milan, Dani, Verica in Slavko Skvarča in Homovec Miro, 
Tomaž, dano iz Logatca

torek, 12.9. God Marijinega imena
19h  Rozalija Trček, Rovte 114

sreda, 13.9. Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj
19h  Julijana Logar, Rovte 46e

četrtek, 14.9. Povišanje svetega Križa, praznik
19h  Bizjak in Žakelj, Rovtarske Žibrše 22

petek, 15.9. God Žalostne Matere božje
19h  Viljema Treven in  iz družine Pivk, Petkovec 38

sobota, 16.9. Sv. Karnelij, papež in Ciprijan, škof in mučenca
  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Ko  je  nekega  dne  zopet  maševal,  je  med  branjem  evangelija  doživel
nenavaden občutek. Prebiral je priliko o nerodovitni smokvi, ki jo je gospodar že
hotel  posekati,  vendar  ga  je  vinogradnik  prepričal,  naj  jo  pusti  pognojiti  in
okopati ter počaka še eno leto. Če tedaj ne bo sadu, bo sekira res padla. Poleg
tega, da se ga je besedilo, ki ga je že mnogokrat bral, močno dotaknilo, je stran
iz evangeliarija postala osvetljena, dvignila se je in se mu približala. Pozneje se
je pošalil, da kot potomec Nemcev ni navajen čudežnih doživetij. Mašo je komaj
dokončal, potem pa si  je vzel čas, da je lahko v miru razmislil,  kaj mu prek
dogodka sporoča Bog.

Spomnil se je, kaj je doživljal neposredno po prometni nesreči. Znašel se je
pred  sodnim  stolom.  Slišal  je  Jezusov  glas.  Skupaj  sta  pregledala  celotno
Stevenovo življenje. »Govoril sem z  Resnico. Ko govoriš z resnico, se ne moreš
posluževati  izgovorov.  Lahko  rečeš  le:  ’Da  Gospod,  vem’,«  pravi  Steven  ob
najpomembnejšem soočenju. Ko se je pregled končal, je Jezus izrekel sodbo:
pekel. In tudi to grozljivo dejstvo je Steven lahko le potrdil, saj je vedel, da se
sodba ujema  z resnico o njem. Potem je slišal ženski glas: »Sin, ali bi prosim,
rešil njegovo življenje in večno dušo?« Jezus je zopet rekel: »Mati, dvanajst let
je bil duhovnik zase in ne zame. Pusti, da prejme kazen, ki jo zasluži.« Marija se
ni vdala: »Toda Sin, dajmo mu posebne milosti in moči, potem pa bomo videli,
če bodo sadovi. Drugače naj se zgodi tvoja volja.« Po kratkem premoru je Jezus
pristal: »Mati, tvoj je.« 

»Od  tedaj  sem  bil  njen,«  pravi  duhovnik,  ki  pred  tem  ni  gojil  posebne
pobožnosti do Matere Božje. Sedaj ve, da Bog ne more Mariji ničesar odreči.    

24. Nedelja med letom, nedelja setniških kandidatov
Baraga, Gnidovec, Vovk, Majcen, Strle

Evangelij: ODPUŠČANJE NIMA MEJE                                                        Mt 18,21-35
Evangelij po Mateju
 Mašni nameni od 17.9.2017 do 24.9.2017:
nedelja, 17.9. 7:30h – za farane

10h  Anka Brenčič, Rovte 44b 

ponedeljek, 18.9. Sv. Jožef Kupertinski, duhovnik 
19h  Ljudmila Petkovšek, godovna, Rovte 131

torek, 19.9. Sv. Januarij, škof in mučenec
19h  iz družine Kogovšek, Rovte 46

sreda, 20.9. Sv. Andrej Kim Tae Gon, duhovnik in drugi korejski 
mučenci
19h  Jože Cigale in sorodniki, Rovtarske Žibrše 30

četrtek, 21.9. Sv. Matej, apostol in Evangelist, praznik
19h  Marija Kunc, Rovte 111 in Janez Kunc, Rovte 63

petek, 22.9. Sv. Mavricij in tovariši mučenci
19h  iz družine Kunc, Rovte 124

sobota, 23.9. Sv. Pij iz Pietrecine, duhovnik
 9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
18h  Janez Treven, Petkovec 46

nedelja, 24.9. Slomškova nedelja – Mihelova nedelja 
Blaženi Anton Martin Slomšek, škof; Ekumenski dan
7:30h – za farane
10h  Franc Istenič, obletna, Rovte 126

 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Razumel je, da je njegova naloga skrb za rešitev svoje  in drugih duš, ne pa
stremenje  po  udobnem življenju.  Duhovnikom pravi:  »To  življenje  je  življenje
žrtvovanja. Imejte ga radi ali pa ne bodite duhovniki.« Vedno je bežal od križa, po
usodnih dogodkih pa je spoznal, da mu ga pomaga nositi Kristus. Njegova sodba
se je po Marijini priprošnji glasila kot nova priložnost. Po pretresljivem spoznanju
se oče Steven trudi  ugajati  Bogu.  Ne  prilagaja  se,  mišljenju  ljudi  ter  ne išče
njihove potrditve.                                                     sestra Marija Krebelj       
  Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

10.9. Tadeja Gnezda in Matjaž Gnezda  Branka Jereb in Klemen Jereb
17.9.  Ema Kavčič in Cilka Jereb  Maja Nagode in Jerneja Kunc
24.9.  Vilma Kunc in Veronika Kavčič  Helena Rupnik in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za September  Nevenka Malavašič
   Zahvala. 
Župnijska Karitas Rovte se najlepše zahvaljuje vsem,ki so 
kakor koli in s čimerkoli pripomogli pri nedeljskem srečanju 
Bolnih, invalidov in starejših.          Bog vam povrni za vso pomoč.



Ostala oznanila
* 23. nedelja med letom 10.9. je za župnijo Katehetska nedelja. K  sveti 

maši ste še posebej vabljeni vsi veroučenci in njihovi starši.
* V ponedeljek 11. 9. pričnemo z rednim veroukom.
* V torek 12. 9. je ob 20h v veroučni učilnici srečanje za vse ključarje in 

gospodarski svet. 
* V soboto 16. 9. je v Stični vseslovensko srečanje katoliške mladine od 

9h do 18h. Potekalo bo pod geslom: »Velike reči mi je storil Mogočni« (Lk
1,49). Program je oblikovan ob poslanici papeža Frančiška mladim za letošnji 
svetovni dan mladih. Mašo bo ob somaševanju škofov in duhovnikov ob 
14h daroval Soboški škof, msgr. dr. Peter Štumpf. Mladi se sami 
organizirajte in se udeležite Stične 2017. 

* Nabirka pri maši na 24. nedeljo med letom, 17. 9. je namenjena za Zavod 
Svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.

* V ponedeljek 18. 9. je po sveti maši srečanje za člane Župnijske Karitas.
* V torek, 19. 9. je po maši v veroučni učilnici 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. 
Potrebna je predhodna najava osebno ali prek telefona. 

* Od sobote 23.9. do sobote 30. 9 2017 bo v župniji kapelica s kipom 
Fatimske Marije. Družina, ki želi imeti kapelico en dan doma, naj se 
napiše na priložen list. Namen je ta, da bi se po družinah poživila molitev. 
Osrednje praznovanje slovenskega obhajanja fatimske stoletnice bo v Stični 
14. oktobra 2017. Pred tem bo posebna tri dnevnica – tri sobote pred 
praznovanjem in sicer: 23. in 30. septembra, ter 7. oktobra.

* Zadnja nedelja v septembru je v Sloveniji Slomškova nedelja, za našo 
župnijo pa Mihelova nedelja, župnijsko žegnanje. Pri maši je na to 
nedeljo že ustaljeno darovanje  za cerkev.

* Starši omogočite veroučencem ilustrirano revijo »Mavrico«.
* Vsak torek so redna srečanja Molitvena skupina Prenova v Duhu v Dolnjem 

Logatcu po večerni sveti maši, ki je ob 18h, v kapeli v domu M&M.
Ministriranje:

Teden od 10.9. do 17.9. Gašper Lukančič in Blaž Lukančič
Teden od 17.9. do 24.9. Matic Treven in Anže Treven

 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu 
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 24, od 9.9. do 15.9. sk. 1 in 2, od 16.9. do 22.9. sk. 3, od 23.9. do 29.9.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 10.9.2017 do 24.9.2017, Leto XIII. št. 19/315
KORAK DO PEKLA

Duhovnik Steven Sheier je izkusil, kako močna je Marijina priprošnja. Po težki
preizkušnji  je  spoznal,  da  mu  je  moral  Bog  zlomiti  vrat  in  mu  groziti  s
pogubljenjem, da je pridobil njegovo pozornost in ga spravil na pravo pot. 

Steven  je  bil  v  duhovnika  posvečen  leta  1973.  Naslednjih  enajst  let  je  po
mnenju župljanov dobro opravljal duhovniško službo. Sam se je sicer zavedal, da
ni takšen duhovnik, kot bi moral biti, vendar mu je bilo bistveno mnenje ljudi in
duhovniških  kolegov.  Čeprav  se  je  srečeval  z  drugimi  duhovniki,  jih  je  med
pogovori  zaposloval  predvsem  šport.  Evharistija  mu  ni  veliko  pomenila,
spovedoval se je površno brez trdni sklepov in truda za spreobrnjenje, predvsem
pa se je izmikal trpljenju. 

Ko se je leta 1985 odpravil k nekemu duhovniku, je doživel hudo prometno
nesrečo. V čelnem trčenju s tovornjakom ni sicer nihče umrl, njega pa je vrglo iz
avtomobila in je imel močno poškodovano glavo. Na mestu nesreče se je znašla
neka medicinska sestra, ki je poleg njega čakala na reševalno vozilo in je želela
zanj  zmoliti  zdravomarijo,  vendar  je  ni  znala.  Reševalcem  je  dala  pravilne
napotke, da niso še bolj poškodovali njegovega vratu, saj je bil zlom enak, kot je
vratna poškodba obešenca. 

Ko je neki župljan poklical v bolnišnico in poizvedoval po domačem župniku, je
dobil  odgovor,  da ima oče Steven samo 15 odstotkov možnosti  za preživetje.
Vrata župnijske cerkve so se tako odprla in ljudje so prihajali molit za njegovo
okrevanje.  Dvakrat  dnevno  so  molili  rožni  venec.  Prav  tako  so  zanj  molili  v
nekaterih  drugih  krščanskih  cerkvah.  Steven  je  pozneje  poudaril:  »Bog  sliši
molitev vsakogar.«

Duhovnikovo zdravje se je hitro boljšalo. Ni potreboval niti operacije. Preden se
je vrnil na župnijo, si je s težkim srcem kupil avto in se odpeljal po isti cesti mimo
mesta nesreče nazaj med svoje župljane. >>

http://zupnija.rovte.eu/

