13. Nedelja med letom - Nedelja Slovencev po svetu

14. Nedelja med letom

Evangelij: JEZUS POKLIČE DEKLICO NAZAJ V ŽIVLJENJE
Evangelij po Marku

Evangelij: KRISTUSA ROJAKI NISO SPREJELI
Evangelij po Marku

Mr 5,21-43

Mašni nameni od 1.7.2018 do 7.7.2018:

nedelja, 1.7.

7:30h – za farane
10h  Milka Turk, Rovtarske Žibrše 7b
ponedeljek, 2.7. 19h  Jože Treven, godovna in obletna, Rovte 4a
torek, 3.7.
Sv. Tomaž, Apostol
19h  starši Leskovec, Hleviše, dano iz Prevoj
Sv. Urh, škof
sreda, 4.7.
Sv. Elizabeta Portugalska, Karitativna delavka
19h  Jože Gantar in Anja Gantar, obletna, Rovte 119d
četrtek, 5.7.
Sv. Ciril, menih in sv. Metod, škof slovanska apostola,
Sozavetnika Evrope, slovesni praznik
19h  Marija Novak in Miroslav, obletna, Petkovec 6, dano iz
Logatca
petek, 6.7.
Sv. Marija Goretti, devica in mučenka
Prvi Petek
19h  Viktor in Ana Kogovšek, obletna, Petkovec 22
sobota, 7.7.
Smrtni dan (+1963) božjega služabnika Antona Vovka
Prva Duhovniška 9h – maša na Vrhu sv. Trije Kralji
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Tako nam odpre srce, da lahko zaslutimo ljubezen in usmiljenje, moč in milost
njegovih zapovedi in naukov. Pavel je menil, da nam Bog daje besede, ki jih uči Duh,
besede in zamisli, do katerih sami nikoli nebi prišli (prim. 1Kor 2,13). Jasno je, da
Božje razodetje ni le dodatna prvina naše vere. Bog nam ga želi posredovati, ker ve,
da bomo tako najbolje dosegli globok odnos s Stvarnikom.
Naj bo osebno Več tisoč let pred Jezusovim rojstvom se je Bog razodel
prerokom, kakršna sta bila Izaija in Elija. Tudi starozavezni junaki Abraham, Mojzes,
Jozue in David nas učijo, da so bili ključni ljudje v zgodovini Izraela deležni Božjega
razodetja. Abraham je postal oče novega ljudstva. Mojzes je Izraelce izpeljal iz
Egipta. Jozue jih je popeljal v obljubljeno deželo. David je zedinil Izraelce. Vsi ti
ljudje in še mnogi drugi so prejeli posebno Gospodovo razodetje in ga nato delili z
ljudstvom. Tako so jih vsi vodili k Jezusu, ki Boga razodeva na povsem nov način.
Če se ozremo po Svetem pismu, vidimo, da je Bog to, kar je našim duhovnim
prednikom razodel deloma, v celoti razodel Jezus. Pravzaprav verujemo, da je Božje
razodetje v Jezusovem življenju, smrti in vstajenju popolno. Vse kar nam ima Bog
povedati, je povzeto v Kristusu.
Zakaj bi bi se še naprej prizadevali za Božje razodetje, če to drži? Ali ni vse
zapisano v svetem pismu in cerkvenih naukih? Seveda. Vse kar potrebujemo za
krščansko življenje, je bilo razodeto v »sveti dediščini vere« (Katekizem katoliške
Cerkve 84). Toda razodetje ima še en vidik, ki je prav tako pomemben. Razodetje, ki
nam ga Bog naklanja danes, ni novo spoznanje ali nauk. To kar je že razodel v
zgodovini, nam posreduje osebno. Zato nam je Jezus poslal Svetega Duha: »Iz
mojega jemlje in vam bo oznanjal« (Jn 16,15).

Mr 6, 1-6

Mašni nameni od 8.7.2018 do 15.7.2018:

7:30h – za farane
10h  Andrej Loštrek, obletna, Rovte 72
ponedeljek, 9.7. Sv. Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci
19h  starši Tušar in Milka Jurjevčič, Rovte 82b
Amalija, redovnica; Rufina, mučenka
torek, 10.7.
19h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104e
Sv. Benedikt, opat, Zavetnik Evrope, praznik
sreda, 11.7.
19h  starši Lazar, obletna, Rovte 121
Sv. Mohor in Fortunat, mučenca,
četrtek, 12.7.
drugotna zavetnika ljubljanske nadškofije
19h  Brigita Trček, obletna
Henrik, kralj
petek, 13.7.
19h  starši Arhar, obletna, Petkovec 19
Sv. Kamil de Lellis, duhovnik
sobota, 14.7.
19h – za srečen zakon
nedelja, 15.7. 15. Nedelja med letom;
Sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h  Janeza Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 37
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
Tomaž Jereb in Mojca Skvarča
1.7. Maja Nagode in Marja Čuk
8.7. Marija Lukančič in Meta Malavašič Branka Jereb in Tadeja Gnezda
15.7. Ema Kavčič in Matjaž Gnezda
Jerneja Kunc in Klemen Jereb
Pogrebne maše za mesec julij
Marija Lukančič
nedelja, 8.7.

Ministriranje:
Teden od 1.7. do 8.7.
Teden od 8.7. do 15.7.

Matic Treven in Anže Treven
Andraž Kavčič, Anže Treven in Urban Kavčič

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 20, od 30.6. do 6.7.
sk. 21, od 7.7. do 13.7. sk. 22, od 14.7. do 20.7.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
ZAHVALA Vsem najlepša hvala, ki ste kakorkoli in s čimerkoli
pripomogli k pripravi ponatisa knjige msgr. Janeza Hladnika, »Od
Triglava do Andov«, sodelovali pri nedeljski slovesnosti tako v cerkvi
kot v Domu krajanov, pripravili za pogostitev, poskrbeli za lepo
druženje in za knjigo tudi darovali.
Bog vam povrni vso dobroto.
Župnija Rovte

Ostala oznanila
* 1. julija, na 1. navadno nedeljo med letom obhajamo Nedeljo
Slovencev po svetu. Ta nedelja je prilika, da se spomnimo vseh Slovencev po
svetu in na njihovo pričevanje za Cerkev in Slovenstvo sredi tujine.
Rafaelova družba tudi letos vabi na jubilejno 30. romanje treh Slovenij na Svete
Višarje, ki bo 5. avgusta s sveto mašo in bogatim kulturnim programom.
* Župnija Šentjošt vas vabi na spominsko slovesnost pri Kapeli
mučencev. Slovesnost bo v nedeljo 1. 7. ob 10h, sveto mašo bo ob
somaševanju daroval prof. dr. Janez Juhant.
Slavnostna govornica bo gospa Mojca Kucler Dolinar.
Sledil bo kulturni program s podelitvijo Ehrlichovih priznanj in medalj.
* V torek, 3. 7. je po večerni maši priprava na zakrament Krsta za starše in botre.
Starši k pripravi prinesite rojstni list otroka in Družinsko knjižico, botri pa
potrdilo za botra, če ste iz druge župnije.
* V četrtek, 5. 7. obhajamo slovesni praznik slovanskih apostolov in
bratov Svetega Cirila in Metoda, ki sta tudi sozavetnika Evrope. Omogočila
sta bogoslužje v slovanskem jeziku in prevedla bogoslužne knjige v slovanski
jezik. Položila sta temelje slovanski krščanski kulturi. V naši cerkvi nanju
spominja barvno okno v prezbiteriju, ki ga je napravil akademski slikar Stane
Kregar.
* Za prvi petek, 6. 7. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in
starejše po domovih. Po maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega, posvetilno
molitev in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.
* Občinski odbor VSO Logatec vabi na spominski pohod na Cesarski Vrh,
ki bo v soboto 14. julija. Sveta maša bo ob 10h na travniku nasproti
spomenika. Tako kot zadnja leta se bomo tudi letos spomnili na umrla vojaka
Miroslava Moljk in Antona Žakelj. Pohodi so: Iz Rovt ob 7h izpred
cerkve, iz Logatca ob 7h izpred centra vojnih veteranov, iz Vrhnike ob
7.30h iz parkirišča pod Planino. Po maši kratek kulturni program.
Informacije 031-302-850 Jože Leskovec ali 041 687 272 Robert Albreht.
* Veroučenci oddajte podpisana veroučna spričevala po mašah v cerkvi ali v
poštni nabiralnik na župnišču.
* Otroci in mladina prijavite se za Oratorij, ki bo potekal v župniji od 27.
do 29. avgusta 2018 pod geslom: Eno je potrebno. Prijavnice dobite v
lopi pod zvonikom. Oddajte jih v poštni nabiralnik na župnišču.
* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Redno srečanja Prenove v Duhu v Logatcu bo zopet v torek 4. septembra po
večerni maši v kapeli doma Marije in Marte.
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 1.7.2018 do 15.7.2018, Leto XIV. št. 13/336
NEBEŠKI OČE ŽELI SPREGOVORITI PRAV NAM
»...da bi se izpopolnili...« Beseda razodetja izvira iz grške besede apokalupsis, ki
pomeni razkriti oziroma odkriti nekaj, kar je bilo nekoč skrito. Sveto pismo s to
besedo opisuje, kako se Bog razodeva svojemu ljudstvu. Z njo opisuje tudi, kako nas
Gospod tolaži in spodbuja. Božje razodetje vsebuje tudi zelo oseben vidik. Ko se nam
Bog razodene, se dotakne našega srca in razuma.
Apostol Pavel je bil prepričan, da želi Bog svoje ljudstvo napolniti s svojimi mislimi in
ravnanjem. Vedel je, da njegov klic k oznanjevanju evangelija vključuje veliko več kot
posredovanje podatkov o Jezusu. Ljudem je moral pomagati tudi, da so sami okusili
Svetega Duha.
Pavel je Kološanom predstavil naslednjo molitev: »Zato tudi mi vse od dne, ko smo
slišali o tem, ne nehamo moliti in prositi za vas, da bi se izpopolnili po globokem
spoznanju njegove volje, v vsej modrosti in duhovni razumnosti, da bi živeli, kakor je
vredno Gospoda, in bili njemu v vsem všeč, da bi obrodili sad vsakeršnem dobrem
delu in rastli v spoznanju Boga« (Kol 1,9-10). Apostol Pavel je menil, da je naša
sposobnost, da živimo v svetosti in obrodimo sad za Gospoda, tesno povezana s tem,
koliko Boga prosimo, naj nam razodene »skrivnost, ki je bila skrita pred veki in rodovi
ter se je razodela vsem, ki iščejo Gospoda« (Kol 1,26).
Delo srca Te Pavlove besede nam razkrivajo, da lahko Gospoda vredno živimo na
dva načina. Prvi. ki je dober, vendar ima meje, je prizadevanje za svetost na podlagi
naše modrosti in truda. Drugi način je, da prosimo Boga, naj se nam razodene, da
nas bo to vodilo in krepčalo.
Pri prvem načinu vedenje o Bogu uporabljamo pri sprejemanju odločitev. Trudimo
se, da ne prekršimo zapovedi. Odločimo se, da bomo živeli pošteno in dobro. Vse
dajemo od sebe, da se lotimo vsakršnega izziva, ki nas čaka.
Pri drugem načinu sicer uporabimo vedenje o Bogu, vendar ga tudi prosimo, naj
nas napolni s svojim razodetjem. Prosimo za duhovno modrost in umevanje, ki nam
bosta pomagala, da bomo Gospodu ugajali z vsemi dejanji. Pri duhovnem
razumevanju, ki mu pravimo razodetje, Bog oživi naše vedenje o njem.
>>

