15. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS POŠILJA APOSTOLE
Evangelij po Marku

16. Nedelja med letom - Marjetna in Krištofova nedelja
Mr 6,7-13

Mašni nameni od 15.7.2018 do 21.7.2018:
nedelja, 15.7. Sv. Bonaventura, škof in Cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h  Janez Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 37
ponedeljek, 16.7. God Karmelske Matere božje
19h  Alojz Malavašič, obletna, Rovte 51
torek, 17.7.
Aleš, spokornik
19h  Janez Treven, obletna, Petkovec 46
Friderik (Miroslav), škof in mučenec
sreda, 18.7.
19h  Viljema Treven, obletna, Petkovec 38
četrtek, 19.7.
Justa, mučenka
19h  Anton Albreht, godovna in obletna in Marija Leskovec,
Rovtarske Žibrše 21
petek, 20.7.
Sv. Marjeta Antiohijska, devica in mučenka
19h  Alojz Brence, obletna in Marija, Petkovec
sobota, 21.7.
Sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in cerkveni učitelj
16h – za srečen zakon
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Ateizem je za mladega znanstvenika postal najmanj razumna izbira. Na obstoj Boga
ga je napeljevalo dejstvo, da sploh kaj obstaja, čeprav lahko nebi. Čudil se je
učinkovitosti matematike, s katero razložimo vse naravne zakone. Kako je mogoče,
da ima vesolje začetek v velikem poku, o katerem znanost soglaša, ko pa narava
sama ni sposobna ustvariti materije iz niča. Torej mora biti za tem rojstvom vsega
nekaj presežnega. Tega ali obstajajo paralelna vesolja, človek ne more preveriti.
Torej je za to trditev vera ravno tako potrebna kot za obstoj Stvarnika. Glede na
znanstvena spoznanja Bog ni samo neverjeten matematik, temveč tudi fizik.
Znanstveniki so namreč odkrili petnajst konstant (gravitacija, svetloba, hitrost...),
brez katerih vesolje ne bi obstajalo, če bi bila njihova vrednost le za desetmiljardinko
drugačna. Poleg vseh dih jemajočih znanstvenih spoznanj je kot zadnji dokaz za
obstoj Boga Francisa prepričal moralni zakon, ki ga v srcu nosi vsako človeško bitje.
Človek ve, kaj je dobro in slabo. Že mogoče, da smo se pripravljeni žrtvovati za
svoje potomce, da bi tako evolucijsko zaščitili prenos svoje DNK na poznejše rodove,
ali pa se trudili za tiste, od katerih pričakujemo ugodnosti oziroma smo z njimi
povezani v skupnosti. Zakaj pa se je leta 2007 črnopolti Wesley Autrey brez
pomisleka v trenutku vrgel na belopoltega mladeniča, ki je padel na tirnice
podzemne železnice v New Yorku in ga pod vlakom ščitil s svojim telesom ter tvegal
smrt? Od tega dejanja ni imel nikakršne koristi. Morala torej ni popolnoma združljiva
z evolucijskimi načeli.
Ko je Francis razmišljal o moralnem zakonu, je prišel do spoznanja, da ga ta
presega in da ga ni sposoben uresničevati, zato si ni mogel predstavljati, da bi se
lahko približal Bogu. Nekega zimskega dne se je odpravil v hribe.
>>

Evangelij: JEZUS SKRBI ZA SVOJE OVCE
Evangelij po Marku

Mr 6, 30-34

Mašni nameni od 22.7.2018 do 29.7.2018:
nedelja, 22.7. Sv. Marija Magdalena, spokornica
7:30h – za farane
10h na Praprotnem Brdu
vsi  Trevnovi, obletna, Praprotno Brdo 7
ponedeljek,
Sv. Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope, praznik
23.7.
19h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137
torek, 24.7.
Sv. Krištof, mučenec, zavetnik šoferjev
19h  Anton Trpin, godovna, Rovte 117
sreda, 25.7.
Sv. Jakob Starejši, apostol, praznik
19h  starši Gantar in Danica Nagode, Rovte 82b
četrtek, 26.7.
Sv. Joahim in Ana, starši Device Marije, god
19h  Vladislav Pivk, obletna, Rovte 32
petek, 27.7.
Sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda, god
19h  Viktor in Ana Kogovšek, godovna, Petkovec 22
sobota, 28.7.
Marija Terezija Kowalska, devica in mučenka
9h – maša na Vrhu sv. Trije Kralji
17. Nedelja med letom;
nedelja,
Sv. Marta, svetopisemska žena
29.7.
7:30h – za farane
10h  Ivanka Lukan, obletna, Rovte 129a
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Prišel je do stene, iz katere je silil zamrznjen slap. Modro nebo, sonce ter čudovit
prizor so ga tako prevzeli, da si je moral zastaviti vprašanje: »Ali verujem v Boga?«
Ob sebi je začutil njegovo navzočnost in želel si je sprejeti Božjo ljubezen, čeprav bi
se naslednji dan zaradi tega počutil kot norec, tedaj pa je bila to najbolj resnična
stvar, ki se mu je kdaj zgodila. Padel je na kolena in izrekel: »Bog, pridi in bodi moj
odrešenik. Kristus, pridi in spremeni moje življenje. Tega ne morem narediti sam.«
Tako se je odločil za Jezusa Kristusa, ki je kot most premostil njegovo moralno
šibkost, da se je lahko približal k svetosti Boga.
Kot izredno razmišljujoč človek se Francis še vedno spoprijema z dvomi, vendar išče
odgovore z branjem, pogovorom z drugimi... Svojo zgodbo je zaupal javnosti potem,
ko so se nanj začeli obračati študentje, ki so bili vzgojeni v dobesednem razumevanju
Svetega pisma in nasprotovanju evoluciji, čeprav je ta znanstveno podprta na primer
z genetiko. Francis jim odgovarja, da znanost ni grožnja Bogu, temveč ga prav z
njeno pomočjo bolje spoznavamo. DNK je po njegovem mnenju Božja govorica, Bog
Svetega pisma pa je obenem tudi Bog genoma. »Boga lahko najdemo v katedrali ali v
laboratoriju,« pravi učenjak, ki ga je leta 2009 papež Benedikt XVI. Sprejel v papeško
akademijo za znanost.
Marija Krebelj, posvečena sestra v skupnosti Emanuel

Ostala oznanila
* Na 16. navadno nedeljo med letom, 22. 7. obhajamo na Praprotnem
Brdu »Marjetno nedeljo«. Tam bo ob 10h sveta maša in po njej že
ustaljeno darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve.
V slovenskem merilu pa to nedeljo obhajamo »Krištofovo nedeljo« in
vsako letno akcijo MIVA. Misijonar piše: »Preden človeku spregovorim o
evangeliju, ga moram pobrati iz blata, ker sam nima moči, da bi vstal. Moram
ga umiti in vsaj malo potešiti njegovo lakoto, šele potem mu lahko spregovorim
o tem, da ga Bog ljubi« (Tone Kerin)
Cerkev v misijonih narašča, pri tem naraščajo tudi njene potrebe. Med
njimi so tudi nenehne potrebe po misijonskih vozilih ali delovnih
strojih. Zato v Cerkvi na Slovenskem ob Krištofovi nedelji
blagoslavljamo avtomobile in zbiramo darove v ta namen.
Naj nas ob tej nedelji spodbuja beseda Svetega Antona Padovanskega: »Živa je
govorica, ko govorijo dela. Umolknejo naj, prosim, besede; govorijo naj dela.«
* 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.
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
Jerneja Kunc in Klemen Jereb
15.7. Ema Kavčič in Matjaž Gnezda
22.7. Maja Nagode in Cilka Jereb
Helena Rupnik in Matjaž Gnezda
29.7. Marja Čuk in Tadeja Gnezda
Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča
Pogrebne maše za mesec julij
Marija Lukančič
Ministriranje:
Teden od 15.7. do 22.7.
Teden od 22.7. do 29.7.

Monika Skvarča in Urška Hodnik
Lovro Benedičič in Gašper Lukančič

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 22, od 14.7. do 20.7. sk. 23, od 21.7. do 27.7. sk. 24, od 28.7. do 3.8.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
***********************************************************
Ni živih, zaspanih ali mrtvih župnij. So živi, zaspani ali mrtvi župljani.
Če bi se naše kritike župnijske (ne)dejavnosti spremenile v skrb in delo za
župnijo, kako žive bi bile naše župnijske skupnosti!
(Zgodbe za dušo)
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 15.7.2018 do 29.7.2018, Leto XIV. št. 14/337
»DOKTOR, V KAJ PA VI VERUJETE?«
Raziskave so pokazale, da štirideset odstotkov znanstvenikov veruje v Boga. Francis
Collins, svetovno znani genetik, izpodbija teorijo, da so med njimi le tisti, ki so jim
vero posredovali v otroštvu. Njegovo ateistično prepričanje je zamajala starka na
smrtni postelji, ki mu je kot študentu postavila ključno vprašanje.
Collins je v otroštvu preživel na kmetiji v Virginiji. Njegovi starši so se ukvarjali tudi
z gledališčem, mati pa je sina šolala doma. Pozneje je študiral kvantno mehaniko in
se navduševal nad matematiko. Ker ga je z biološkega vidika zanimalo življenje, še
posebej genetika, se je vpisal še na medicino. Do tedaj se je opredeljeval za ateista,
čeprav je bil verjetno agnostik, vendar mu ta beseda takrat nikakor ni bila znana.
Kot študent medicine se je znašel med bolniki, ki so trpeli za neozdravljivimi
boleznimi. Čudil se je, da večina obolelih ni bilo jeznih, kot si je predstavljal, da bi bil
v podobnih okoliščinah sam. V miru so se sprijaznili, da se njihovo življenje izteka.
Nekoč je bil ob starejši gospe, ki je zelo trpela zaradi hude bolezni srca. Po napadu
mu je pojasnila, da ji v tako težkih trenutkih pomaga vera. Tiho jo je poslušal, ko se
je obrnila k njemu, ga pogledala in mu rekla: »Doktor, pravkar sem z vami podelila
svojo osebno vero v Jezusa Kristusa. Mislila sem, da boste kaj rekli, vendar niste.
Doktor, v kaj pa vi verujete?« Tega vprašanja mu še nihče ni nikoli zastavil na tako
iskren način, tako da je Francis zardel in se z nekaj besedami čim prej izmuznil iz
bolnišnične sobe. Spoznal je, da se je znašel pred najpomembnejšo življenjsko
dilemo: ali Bog obstaja. Za njegov obstoj do tedaj ni iskal dokazov, čeprav je bil
znanstvenik. Odločil se je, da bo poiskal odgovore, ki naj bi po njegovem mnenju še
bolj utrdili ateistični nazor.
Med drugimi se je odpravil v najbližjo cerkev, kjer mu je pastor predlagal knjigo
oxfordskega učenjaka C. S. Lewisa Golo krščanstvo. Že po nekaj straneh je Francis
spoznal, da je njegovo zavračanje vere na nivoju šolarja. Krščanski pisec ga je
prepričal, da lahko do Boga pride tudi prek razuma in da si znanost in vera ne
nasprotujeta. V naslednjem letu je Collins odkril, da obstoj Boga ne bo mogel
dokazati, lahko pa mu pride na sled.
>>

