
27. Nedelja med letoma
Evangelij: PRVI IZVOLJENI BODO ZAVRŽENI                                 Mt 21,33-43
Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 8.10.2017 do 14.10.2017:
nedelja, 8.10. Sklep »Tedna za življenje«

7:30h – za farane
10h  Štefan Trpin, obl. in Marija Trpin, Rovtarske Žibrše 12
14h – Rožni venec in litanije z blagoslovom (molijo ga birmanci

8. skupine)
ponedeljek, 9.10. Sv. Janez Leonardi, duhovnik

18h  Viljema Treven, Petkovec 46
torek, 10.10. Florencij, mučenec

18h  Kržejčkovi, dano iz Godoviča
sreda, 11.10. Sv. Janez XXIII., papež

18h – v zahvalo Materi božji za srečno operacijo, Petkovec 6b
četrtek, 12.10. Sv. Maksimiljan Celjski, mučenec

18h  Slavko Skvarča, obletna, Rovte 85a
petek, 13.10. Koloman, mučenec

18h  Gašper in starši Logar, Rovte 41a
sobota, 14.10. Sv. Kalist, papež in mučenec

  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
 18h  Viktor Lazar, trideseti dan, Rovte 26

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

Postala  sta  prijatelja,  čeprav  je  David  Randya  večkrat  izzival  z  bolečimi
pripombami. Ko se je njegov krščanski prijatelj odločil za enotedenski post brez
hrane, ga je David potolkel tako, da ni jedel deset dni. Ko se je Randy kot Jezus
postil 40 dni, mu je David naznanil, da se bo on 42. Tako bo premagal njega in
Jezusa. 

Ker David ni več hotel jesti, je bil po 11 dneh premeščen v celico s kamero,
kjer so ga lahko neprestano opazovali. Nadrejeni so namreč mislili, da gladovno
stavka in so ga želeli  poslati v psihiatrično bolnišnico. Vendar pa je izstradani
zapornik prišel  do ideje,  da bi svojega krščanskega prijatelja premagal, če bi
bolje poznal Sveto pismo. Zaporniški kaplan ga je na njegovo prošnjo oskrbel s
študijami Janezovega evangelija. 

Jezusove besede: »Jaz sem kruh življenja...,« so lačnega bralca zadele v živo.
David,  ki  se je hotel  osvoboditi  vseh moralnih okvirov,  je lahko v evangeliju
prebral: »Če vas torej Sin osvobodi, boste resnično svobodni« (Jn 8,36). Medtem
ko  je  njegovo  telo  brez  hrane  odpovedovalo,  mu je  Kristus  zatrjeval,  da  je
vstajenje.  Začel  je razmišljati  o  tem, da nihče ne more trditi,  da  bi  stena v
njegovi celici nastala naključno. Kako lahko torej on kot ateist to trdi za telesno
celico,  ki  je  neskončno bolj  dovršena?  Kako bi  lahko  o  Jezusovem vstajenju
pričalo toliko apostolov, ki so bili svoje pričevanje pripravljeni podpreti s smrtjo?
In končno, kako se ima lahko za najpametnejšega človeka, če pa vedno trdi, da
je človek le kup celic. >>

28. Nedelja med letom
Evangelij: VSI SO POVABLJENI V BOŽJE KRALJESTVO                       Mt 22,1-14

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 15.10.2017 do 22.10.2017:
nedelja, 
15.10.

Sv. Terezija Velika(Avilska), devica in Cerkvena učiteljica
7:30h – za farane
10h  Andrej Rupert in Frančiška Rupert, godovna, Petkovec 13
14h – Rožni venec in litanije z blagoslovom (molijo ga birmanci 

9. skupine)
ponedeljek, 
16.10.

Sv. Marjeta Marija Alakok, devica
18h  Štefan Sivec, Petkovec 11

torek, 17.10. Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
18h  Jožefa Trpin, obletna, Rovte 126

sreda, 18.10. Sv. Luka Evangelist, praznik
18h na Praprotnem Brdu  straši Skvarča, Rovte 117

četrtek, 19.10. Sv. Janez Brebeuf in Izak Jogues, duhovnika in drugi 
Kanadski mučenci
18h  Katarina Martinčič in Janez, Rovte 44

petek, 20.10. Sv. Pavel od Križa, duhovnik
18h – po posebnem namenu Miha Jeršič

sobota, 21.10. Sv. Uršula, devica in tovarišice, devica in mučenka
 9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 
22.10. 

29. nedelja med letom – Misijonska nedelja
Sv. Janez Pavel II., papež
7:30h – za farane
10h  Terezija Reven, godovna, Rovtarske Žibrše 34
14h – Rožni venec in litanije z blagoslovom (molijo ga birmanci 

8. skupine)
************************************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Od razmišljanja, da je sam najboljša oseba na svetu, je David ob Jezusovem
liku prišel do zaključka, da je najslabša. Kljub moči in orožju, ki ga je imel, mu na
primer ni bilo mar, če je mamin partner mamo pretepal. Kolikokrat je sam mučil
ljudi. Pristal je na realnih tleh. Sam se ne bo mogel spremeniti, pomaga mu lahko
le Jezus. V nemoči je izrekel molitev: »Bog, ne vem, ali bom vate verjel jutri,
vendar vate verjamem prav zdaj. Če lahko z mano narediš karkoli, sprejemam.«
Obžaloval je tudi svoje grehe. Po molitvi se mu je svet naenkrat zdel drugačen.
Polaščal se ga je mir in nikogar več ni želel prizadeti. Spomnil se je tudi, da se je
nekoč ob nevihti Bogu 9posmehoval: »To naj bi me prestrašilo? Če želiš, da bi
verjel vate, pridi in me prepričaj.« Kaže, da je Bog njegov izziv vzel zares.

David je pisal očetu in ta ga je prišel obiskat. Kljub povzročenemu zlu mu je
odpustil in se veselil sinovega napredka. Po dobrih petih letih je bil izpuščen iz
zapora. Izšolal se je, se poročil in ustvaril družino. Danes ve, da svoboda ne izhaja
iz zavračanja pravil. Resnično svoboden je tisti, ki ne želi nasprotovati Bogu.

 Sestra Marija Krebelj



 Ostala oznanila
* V soboto, 14. oktobra bo v Stični slovensko obhajanje fatimske 

stoletnice. Ob 10. uri bo skupna fatimska molitev, ob 11. uri 
somaševanje slovenskih in hrvaških duhovnikov. Slovesnosti se bodo 
pridružili tudi verniki iz Hrvaške in naši rojaki iz zamejstva.

* V ponedeljek, 16. oktobra je v veroučni učilnici po maši redno srečanje za člane 
Župnijske Karitas.

* V sredo, 18. oktobra obhajamo god evangelista Luka. Ta dan bo maša 
ob 18h na Praprotnem Brdu.

* 29. nedelja med letom, 22. oktobra je Misijonska nedelja. Molitev 
rožnega venca bomo pri popoldanski pobožnosti namenili našim 
misijonarjem in misijonarkam po svetu. 
Pri obeh mašah je že ustaljena nabirka za misijone. 
Vseslovensko praznovanje misijonske nedelje bo v Celju – Sveti Jožef, 
kjer bo ob 15h molitvena ura, ob 16h sveta maša.

* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
* 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.
* Vsak torek ima redna srečanja molitvena skupina Prenova v Duhu, v Dolnjem 

Logatcu po večerni sveti maši, ki je ob 18h, v kapeli v domu M&M.
Kdor čuti, se lahko pridruži.

   Vabilo 
   Prenova v Duhu Dolnji Logatec vabi k sveti maši za ozdravljenje 

notranjih ran in molitev nad posameznikom in slavljenjem, v petek, 
20. oktobra ob 18h v cerkvi v Dolnjem Logatcu.

 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

8.10.  Ema Kavčič in Matjaž Gnezda  Maja Nagode in Jerneja Kunc
15.10.  Nevenka Malavašič in Vilma Kunc  Helena Rupnik in Tadeja Gnezda
22.10.  Cilka Jereb in Veronika Kavčič  Branka Jereb in Klemen Jereb
Pogrebne maše za Oktober  Mojca Skvarča

 Ministriranje:
Teden od 8.10. do 15.10. Blaž Lukančič in Gašper Lukančič
Teden od 15.10. do 22.10. Matic Treven in Anže Treven

 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu 
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 5, od 7.10. do 13.10. sk. 6, od 14.10. do 20.10. sk. 7, od 21.10. do 27.10.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 8.10.2017 do 22.10.2017, Leto XIII. št. 21/317
UJETNIK SVOBODE

Davida Wooda so psihiatri po njegovem zločinu opredelili za sociopata, človeka,
ki mu je sočutje tuje. Tudi sam se spomni, da ga pogled na bolečino drugih že v
otroštvu ni  vznemirjal.  Ko je bila  njegova mati  žalostna, ker  je njihovega psa
povozil avto, je kot petletnik lahko izjavil le: »Bil je lep pes.« Čustva po njegovem
niso spremenila ničesar. Ko je umrl njegov prijatelj, David prav tako ni žaloval,
vendar si  je zastavil  vprašanje, zakaj se je le on tako hladno odzval na smrt.
Prišel je do zaključka, da je sam nekaj posebnega; prestopil je namreč v višjo
evolucijsko  stopnjo,  ki  se  od  primitivnejših  ljudi,  odvisnih  od  svojih  čustev,
razlikuje  po  tem,  da  ne  potrebuje  več  utesnjenih  družbenih  pravil.  Kazniva
dejanja  (vlomi,kraje),  ki  so  se  v  njegovih  najstniških  letih  kar  nizala,  so  bila
povezana z uporom družbenemu nadzoru. Želel si je postati kemik, da bi lahko
proizvedel kakovostnejše razstrelivo, kot ga je sicer izdeloval doma. 

Osemleten si je David sebe predstavljal v vlogi morilca, ki lahko preseže skrajne
družbene norme. Po njegovem mnenju bi jih dokončno lahko pohodil le, če bi ubil
nekoga  bližnjega, na primer lastnega očeta. Brez zadržkov se je lotil uresničitve
te bolne ideje. Očetu je s kladivom razbil glavo, in ko je mislil, da je mrtev, je
brez kakršnih koli občutkov odšel k mami, ki ga ni peljala na policijo, temveč v
psihiatrično bolnišnico.  Ker je Davidov oče preživel,  saj ga je rešil  prijatelj,  je
mladi naklepni morilec dobil milejšo kazen - 10 let zapora. Tam je imel dovolj
časa, da je koval nove psihopatske načrte, kako bo nadaljeval z brutalnostjo. 

Vendar pa je za zapahi  srečal  človeka, ki  se je ob pogledu na pretepe, ob
katerih je sam užival, obrnil stran. Randy je bil kristjan. Ko ga je David, ki se je
opredeljeval za ateista, nekoč videl brati Sveto pismo, ga je izzval: »Veš zakaj
bereš Sveto pismo? Bereš ga, ker si bil rojen v ZDA. Če bi bil na Kitajskem, bi bil
budist, v Indiji hindujec, v Saudovi Arabiji pa musliman. Ljudje kot ti verjamete,
kar vas naučijo verjeti.« Randy se ob njegovi pripombi ni umaknil, temveč mu je
ugovarjal in mu zastavljal vprašanja. Tako je napihnjenega sociopata, ki je vedno
mislil, da je najpametnejši, popolnoma presenetil. >>

http://zupnija.rovte.eu/

