
21. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTUS IMA BESEDO VEČNEGA ŽIVLJENJA Jan 6,60-69

Evangelij po Janezu
Tisti čas je veliko njegovih učencev reklo: »Trda je ta beseda. Kdo jo more poslušati?« Ker je
Jezus v sebi vedel, da njegovi učenci godrnjajo nad tem, jim je rekel: »To vam je v spotiko? In če
boste videli Sina človekovega iti gor, kjer je bil prej? Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi.
Besede, ki sem vam jih govóril, so duh in življenje. Toda med vami so nekateri, ki ne verujejo.«
Jezus je namreč od začetka vedel, kateri ne verujejo in kdo ga bo izdal. Govóril jim je: »Zaradi
tega sem vam rekel: Nihče ne more priti k meni, če mu ni dano od Očeta.« Po tistem je mnogo
njegovih učencev odšlo in niso več hodili z njim. Jezus je tedaj rekel dvanajstérim: »Ali hočete
tudi vi oditi?« Simon Peter mu je odvrnil: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja
imaš in mi trdno verujemo in vemo, da si ti Sveti od Boga.«

 Mašni nameni od 26.8.2018 do 1.9.2018:
nedelja, 26.8. 7:30h – za farane

15h za  domobrance in ostale žrtve totalitarnih režimov
ponedeljek, 27.8. Sv. Monika, mati sv. Avguština

19h  Zofija Kavčič in starši Radešček
torek, 28.8. Sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj

19h  Tomaž Reven obletna in Valentin Skvarča, obletna, 
Rovte 54

sreda, 29.8. Mučeništvo Janeza Krstnika, god
19h  Janez Kogovšek, godovna, Rovte 118

četrtek, 30.8. Feliks, mučenec
19h – v zahvalo Materi božji, Petkovec 2

petek, 31.8. Rajmund Nonat, redovnik
19h  Zdravko Trpin, obletna, Rovte 122

sobota, 1.9.  Sv. Egidij (Tilen), opat
Obletnica Kronanja Marije Pomagaj na Brezjah, praznik
19h  Frančiška Pivk in Stane Bolčina, Rovte 39

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Melissa je poiskala pomoč pri ljudeh, ki so že naredili podoben korak. Prek njih je
dobila  pogum  za  nov  začetek.  Sčasoma  je  spoznala,  da  je  njena  spolna
usmeritev zelo povezana z izkušnjami, ki jih je pridobila v otroštvu. Ker je bila
mati do nje hladna in ji je pogosto dajala občutek, da z njo ni zadovoljna, je
deklica iskala druge ženske, na katere se je čustveno lepila. Kot otrok je doživela
tudi  spolno  zlorabo,  zato  je  pred  moškimi  bežala.  Da  bi  bila  zanje  čim bolj
neprivlačna, se je začela obnašati  in oblačiti  kot oni,  hkrati  pa je tako želela
pritegniti ženske. Po spreobrnjenju je Bog spreminjal njeno podobo o ženski, ki
naj bi bila šibka, ranljiva in labilna, ter moškem kot tistim, ki ti ne nudi varnosti
in te lahko zlorabi.

Danes Melissa Fryrear  sama kot  svetovalka pomaga ljudem, ki  iščejo svojo
spolno identiteto. Njena pričevanja na spletu o tem, kako je z Bogom stopila na
novo pot, pa si je ogledalo že na tisoče ljudi.

Marija Krebelj, je posvečena sestra v skupnosti Emanuel.

22. Nedelja med letom
Evangelij: NE NADOMEŠČAJMO BOŽJIH ZAPOVEDI S ČLOVEŠKIMI IZROČILI

Mr 7,1-8.14-15.21-23
Evangelij po Marku
Tisti čas so se okrog njega zbrali farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, in videli
so, da nekaj njegovih učencev jé z obredno nečistimi, to je z neumitimi rokami. Farizeji in vsi Judje
se namreč držijo izročila prednikov in ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo rok. Tudi ničesar s trga
ne jedo, če se prej ne umijejo. In še mnogo drugega se držijo po izročilu: umivajo kozarce, vrče in
bakrene  lonce.  Zato  so ga  farizeji  in  pismouki  vprašali:  »Zakaj  se tvoji  učenci  ne  ravnajo  po
izročilu prednikov, ampak jedo kar z nečistimi rokami?« Odgovóril jim je: »Prerok Izaíja je dobro
prerokoval o vas hinavcih, kakor je pisano: ›To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce je
daleč  od  mene.  Toda  zaman  mi  izkazujejo  čast,  ker  učijo  človeški  nauk  in  zapovedi.‹  Božjo
zapoved opuščate in se držite človeškega izročila.« In spet je poklical k sebi množico in ji govóril:
»Poslušajte me vsi in doumite! Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj,
ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo
hudobne  misli,  nečistovanja,  tatvine,  umori,  prešuštva,  pohlepi,  hudobije,  zvijača,  razuzdánost,
nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo
človeka.«

 Mašni nameni od 2.9.2018 do 9.9.2018:
nedelja, 2.9. 7:30h – za farane

15h  Jože Cigale in in Majda Mesec, Rovtarske Žibrše 30
Srečanje bolnih, invalidov in starejših

ponedeljek, 3.9. Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj
19h  Jože Cerpič, obletna, Petkovec 1a

torek, 4.9. Rozalija, devica
19h  Peter, Viktorija in Terezija Hladnik, Petkovec 37a

sreda, 5.9. Sv. Mati Terezija, redovnica
 na Vrhu Sveti Trije Kralji – Celodnevno češčenje 

četrtek, 6.9. Zaharija, prerok
19h  Ambrožič in Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 28

petek, 7.9. 
Prvi petek

Regina, devica in mučenka
19h  Vinko Corn, obletna, Rovte 124

sobota, 8.9. 
Prva duhovniška

Rojstvo Device Marije, praznik
19h  starši Kogovšek,  Marija in Franc Kogovšek, obletna, 

Rovte 50a
nedelja, 9.9. 23. Nedelja med letom – Katehetska

7:30h – za farane
10h na Vrhu Sveti Trije Kralji – blagoslov novih orgel

Ministriranje:
Teden od 26.8. do 2.9. Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 2.9. do 9.9. Anže Treven in Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 5, od 25.8. do 31.8.  sk. 6, od 1.9. do 7.9.  sk. 7, od 8.9. do 14.9.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

http://zupnija.rovte.eu/


 Ostala oznanila
* V nedeljo, 26. avgusta, bo maša ob 15h v spomin na vse žrtve 

totalitarnih in avtoritarnih režimov. 
Spominska slovesnost po maši se bo spomnila 25 letnice postavitve farnih plošč 
ter Evropskega dneva spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. 
Slavnostni govornik na spominski slovesnosti bo dr. Stane Granda.

* Otroci in mladina prijavite se za Oratorij, ki bo potekal v župniji od 27. 
do 29. avgusta 2018 od 9h do 15.30, pod geslom: »Eno je potrebno«. 
Prijavnice dobite v lopi pod zvonikom in na spletni strani župnije.

* Vpis otrok k verouku bo vsak dan popoldne od ponedeljka 27. 8. do 
petka 31. 8. 2018 od 15h do 18h. To velja tudi za vpis otrok v prvi 
razred verouka. Ob vpisu boste prejeli LZV, delovni zvezek in katekizem.

* V nedeljo, 2. septembra, bo popoldne ob 15h srečanje za bolne, 
starejše in invalide. Sveto mašo bo daroval lazarist, srebrnomašnik, gospod 
Pavle Novak. Med mašo bo možno prejeti sveto maziljenje.
Po maši je v prostorih prizidka župnišča srečanje in pogostitev.
Srečanje pripravlja Župnijska Karitas Rovte in se tudi priporoča dobrim 
gospodinjam za pecivo in narezek. Le tega prinesite v prizidek od 13h do
14h. Že v naprej hvala.

* V nedeljo, 2.9., ob 10h bo spominska maša v Vranjih pečinah za umorjenega 
zaplaninskega duhovnika + Jožefa Geohelija.

* V sredo, 5. 9., doma ni svete maše, ker je na Vrhu Svetih Treh Kraljev 
celodnevno češčenje.

* Za prvi petek v mesecu septembru, 7. 9., bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega, posvetilno molitev in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na praznik Marijinega rojstva, 8. 9., je na Brezjah molitveni dan za duhovne 
poklice za katerega je zadolžena dekanija Vrhnika.

* V nedeljo, 9. 9., obhajamo Katehetsko nedeljo. Sveta maša bo samo 
zjutraj ob 7:30.

* V nedeljo, po prazniku Marijinega rojstva 9. 9., župnija Vrh svetih Treh Kraljev 
obhaja romarski shod. Sveta maša bo ob 10h. Pri maši bo blagoslov novih orgel.

* Z rednim veroukom pričnemo v ponedeljek, 10. septembra.
* Spored verouka je objavljen v prejšnjih tiskanih oznanilih, na oglasni 

deski in na spletni strani.
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

26.8.  Maja Nagode in Marija Lukančič  15h - Matjaž Gnezda in Vilma Kunc
2.9.  Franja Tušar in Veronika Kavčič  15h - starejši farani
8.9.  19h - Marija Lukančič in Tomaž Jereb
9.9.  Maja Nagode in Marija Lukančič  

Pogrebne maše za mesec avgust  Matjaž Gnezda
Pogrebne maše za mesec september  Helena Rupnik

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

Oznanila od 26.8.2018 do 9.9.2018, Leto XIV. št. 17/340

BESEDA O PREDAJANJU VERE
Onkraj predsodkov

Melissa Fryrear je odkrila Boga prek ljudi, ki se niso zmenili za pomisleke in so ji
pokazali, da Kristusova ljubezen ne pozna meja in nalepk.

Kot mladostnica je bila Melissa drugačna. Ni se zaljubljala v fante tako kot njene
vrstnice. Privlačila so jo dekleta in je bila prepričana, da so ji bili ti vzgibi položeni
v zibelko. Pri šestnajstih letih je prvič vstopila v lezbično razmerje in naslednjih
deset let begala od ženske do ženske. Njeno življenje je postajalo vedno bolj
neobvladljivo, zatekala se je v droge in alkohol, imela pa je tudi težave s telesno
težo. Njeno partnerko so vedno bolj strašili Melissini čustveni izpadi, ko je kričala,
metala stvari, butala v stene …

Več let  je  Melissa  delala v reklamni  agenciji,  kjer  se je počutila  še posebej
sprejeta in spoštovana od svojega šefa, ki je bil kristjan. Rušil je njene predstave
o tem, da kristjani sovražijo geje in lezbijke. Z njim se je večkrat pogovarjala o
veri in nekega dne je svojo partnerko pregovorila, da sta se odpravili v cerkev.
Tam nista naleteli na zaprta vrata. Še posebej ju je sprejel sedemdesetletni par.
Zakonca sta sicer vedela, kaj dekleti živita, vendar to ni vplivalo na njun odnos do
njiju.  Melissa  v solzah prizna,  da sta ji  kot  Kristus pokazala,  kakšna je  Božja
ljubezen.

Njuno  pričevanje  je  v  mladi  lezbijki  podrlo  še  zadnje  zadržke.  Nekega
popoldneva je v sobi na robu postelje v tišini srca izrekla prošnjo: »Jezus, ali bi
prišel in postal moj Odrešenik in Gospod?« »Tisto popoldne je odgovoril na mojo
molitev in moje srce položil kal, ki je začela rasti na način, ki si ga ne bi nikoli
predstavljala,« je zaupala gledalcem v svojem pričevanju za CBN.

 Kristusa je sprejela tudi njena partnerka in Bog je počasi začel zdraviti njun
odnos. Čeprav sta po določenem času opustili  aktivno spolnost,  sta še vedno
živeli  pod  isto  streho  in  ostali  v  lezbični  družbi.  Ko  sta  začutili,  da  se  tako
odmikata od resnice, sta se odselili vsak na svoje. >>


