
23. Nedelja med letom – Katehetska
Evangelij: JEZUS POMAGA BOLNIKOM Mr 7,31-37
Evangelij po Marku
Tisti  čas  je  odšel  Jezus  iz  pokrajine  Tira  in  prišel  skozi  Sidon  h  Galilejskemu  morju  sredi
pokrajine Deseteromestja. Pa mu pripeljejo gluhega in nemega in ga prosijo, da bi položil roko
nanj. Vzel ga je od množice vstran, mu vtaknil prste v njegova ušesa in se mu s slino dotaknil
jezika; in pogledal je v nebo, zavzdihnil in mu rekel: »Efeta!« to je: »Odpri se!« In kar odprla so
se mu ušesa in razvezala se je vez njegovega jezika in je govoril prav. Naročil jim je, naj tega ne
pravijo nikomur; pa bolj ko jim je naročal, bolj so razglašali. In na vso moč so strmeli, govoreč:
»Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«

 Mašni nameni od 9.9.2018 do 15.9.2018:
nedelja, 9.9. 7:30h – za farane

10h na Vrhu Sveti Trije Kralji – blagoslov novih orgel
ponedeljek, 10.9. Nikolaj Tolentinski, spokornik

19h  starši, Franc, obletna in Zdravka Trpin, dano iz Logatca
torek, 11.9. Hijacint, mučenec

19h  Franc in Jožefa Jereb, obletna, Rovte 125
sreda, 12.9. Marijino ime, god

19h vsi  Marjetni, obletna, Rovte 116
četrtek, 13.9. Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj

19h  Viktor Lazar, obletna, Rovte 26
petek, 14.9. Povišanje Svetega Križa, praznik

19h  Julijana in Matevž Lukančič, Rovte 104c
sobota, 15.9. Žalostna Mati božja, god

9h - maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Kesanje in vera –  Pavel nam je v Pismu Rimljanom opisal vzorec, ki nam

lahko pomaga razumeti, kaj pomeni biti opravičen po Jezusovem križu. »Kajti če
boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod,« je dejal, »in boš v svojem srcu
veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen« (Rim 10,9). To pravzaprav
niso njegove besede. Verjetno so izvirale iz prvotne veroizpovedi, ki so jo prvi
kristjani molili, ko so se zbirali pri evharistiji.

Ta  preprosta  veroizpoved  nas  uči,  da  je  vera  v  Jezusa srčika  našega
zveličanja in vstopnica v nebesa. Ni pomembno, ali smo dobri in odgovorni ali pa
smo ujeti v različne grehe – zveličanje je na voljo vsem. Pomembno je le, da
verujemo v Jezusovo smrt in vstajenje, da smo krščeni v njegovem imenu in
pripravljeni izpovedati, da je Jezus Gospod.

Nekaj podobnega se je zgodilo dobremu vojaku Korneliju. Peter mu je prišel
oznanit Kristusa in on je z vsem srcem sprejel njegovo sporočilo. »Ko je Peter še
govoril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo.« Ko je
vprašal: »Ali more kdo braniti, da ne bi bili tudi krščeni z vodo?« (Apd 10,44.47)
Očitno je bil odgovor ne, zato si bili vsi krščeni.

Vsako nedeljo, ko izgovarjamo nicejsko-carigrajsko veroizpoved, z  ustnicami
priznavamo  in  s  srcem verujemo,  da  je  Jezus  naš  Gospod  in  Zveličar.  Zato
govorimo: »Ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes,« in
»Bil je tudi križan za nas.« Za nas. Zame. Da, Gospod, verujem. >>

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

Evangelij: VERUJEMO V KRISTUSOVO BOŽANSTVO, ČEPRAV MORA TRPETI
Mr 8,27-35

Evangelij po Marku
Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezarêje Filípove. Med potjo je učence spraševal: »Kaj
pravijo  ljudje,  kdo  sem?«  Odgovorili  so:  »Janez  Krstnik,  drugi:  Elija,  spet  drugi:  Eden  od
prerokov.« In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je odgovóril in rekel: »Ti si
Kristus.« Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali. In začel jih je učiti, da bo Sin človekov
moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in da
bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito govóril.In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel
braniti. On pa se je obrnil, pogledal po učencih in posváril Petra: »Poberi se! Proč od mene, satan,
ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško!« Tedaj je poklical k sebi množico
skupaj z učenci in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ
ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa izgubi svoje
življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.«

 Mašni nameni od 16.9.2018 do 23.9.2018:
nedelja, 16.9. 7:30h – za farane

10h  Ljudmila Petkovšek, godovna, Rovte 131
ponedeljek, 17.9. Sv. Robert Bellarmin, škof in cerkveni učitelj

19h  Marjana in Jože Lukančič, obletna, Rovtarske Žibrše 16
torek, 18.9. Sv. Jožef Kupertinski, duhovnik

19h  starši Rupnik in Marica Mlinar, Petkovec 11b
sreda, 19.9. Sv. Januarij, škof in mučenec

19h  Anton in Ivanka Šinkovec in bratje in sestre, Rovte 112
četrtek, 20.9. Sv. Andrej Kim Taegon, duhovnik in drugi Korejski 

mučenci, god
19h  Žakelj in Bizjak, obletna, Rovtarske Žibrše 22

petek, 21.9. Sv. Matej, apostol in evangelist
19h  iz družine Kunc, Rovte 124

sobota, 22.9. Mavricij in tovariši mučenci
18h  Karolina Bizjak in Cekcovi, obletna, Rovte 27

nedelja, 23.9. 25. Nedelja med letom – Slomškova; Ekumenski dan
7:30h – za farane
10h  Terezija Reven, obletna, Rovtarske Žibrše 3a

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Ko izpovedujemo vero, pripovedujemo Očetu, da sprejemamo dar zveličanja, ki

nam  ga  je  dal,  brez  zadržkov.  Ko  vsako  nedeljo  pri  maši  ponavljamo  to
veroizpoved, izražamo tudi željo, da bi ta dar postal temelj našega življenja. Ta
izpovedni enkratna, temveč je nenehno odločanje, da bomo živeli kot Božji otroci.

Izgovarjanje Pavlove preproste izpovedi ali nicejsko-carigrajske veroizpovedi je
zelo podobno besedam, ki jih redno izgovarjajo možje in žene: »Ljubim te.« Nikoli
se ne naveličajo. Njihove besede potrjujejo notranje prepričanje. Vsi vemo, kako
pomembne so te besede zakoncem – tistemu, ki jih izgovarja, in tistemu, ki jih
sliši.  Tako  pomembna  je  tudi  veroizpoved.  Nikoli  se  ne  naveličajmo  govoriti:
»Jezus, rad te imam, ker si me rešil.«



 Ostala oznanila
* 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.

* V ponedeljek 10. 9. pričnemo z rednim veroukom. Spored verouka si oglejte na 
oglasni deski pod zvonikom, pa tudi razporeditev veroučencev za 2 in 3 razred.

* V soboto 15. 9. je v Stični srečanje mladih, ki bo potekalo pod geslom »Ne boj 
se!«(Lk 1,30). Dopoldne bodo potekale različne delavnice. Srečanje se bo 
zaključilo s sveto mašo ob 14:15h, ki jo bo daroval ob somaševanju škofov in 
duhovnikov ljubljanski pomožni škof in generalni vikar msgr. Franc Šuštar. Več o
srečanju najdete na spletni strani https://www.sticna.net ali na Društvu SKAM, 
pa tudi v reviji Ognjišče in Družina.

* V nedeljo 16. 9. je nabirka pri obeh mašah namenjena za zavod sv. Stanislav v 
Šentvidu nad Ljubljano. To nedeljo obhajamo kot nedelja svetniških kandidatov:
Baraga, Gnidovca, Vovka, Majcna, Strleta. Letos bo to v Trebnjem. Ob 15h bo 
ogled filma o Baragovem življenju in delu, nato molitvena ura in sveta maša.

* V sredo 19. 9. bo v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Srečanje bo ob 20h.
* V petek, 21. septembra 2018, bomo v sklopu Evropskega leta kulturne 

dediščine 2018 obeležili mednarodni dan miru. Ob tej priložnosti so  
predstavniki evropskih institucij ter  Ministrstva za kulturo RS podprli predlog da 
bi po vsej Evropi istočasno zazvonili vsi zvonovi.
Vljudno vas prosim, da v petek 21. septembra 2018, zvonite za 15 
minut z vsemi zvonovi med 18:00h in 18:15h. Škof ordinarij Stanislav!

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

9.9.  Maja Nagode in Marija Lukančič  
16.9.  Vilma Kunc in Maja Nagode  Nevenka Malavašič in Matevž Lukan
23.9.  Meta Malavašič in Marija Lukančič  Helena Rupnik in Klemen Jereb

Pogrebne maše za mesec september  Helena Rupnik

 Ministriranje:
Teden od 9.9. do 16.9. Monika Skvarča in Urška Hodnik
Teden od 16.9. do 23.9. Lovro Benedičič in Gašper Lukančič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 7, od 8.9. do 14.9.  sk. 8, od 15.9. do 21.9.  sk. 9, od 22.9. do 28.9.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
 Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 9.9.2018 do 23.9.2018, Leto XIV. št. 18/341

Tvoja vera te je rešila – Čudež opravičenja
Apostol Pavel je eden najpomembnejših teologov. Njegovi zapisi, ki so stari že

več stoletij, še danes vodijo vernike, usmerjajo Cerkev in navdihujejo dvomljivce.
V  njegovih  pismih  lahko  najdemo  najrazličnejše  vrste  zapisov,  od  natančnih
trditev nauka in gorečih utemeljitev pastoralnih vprašanj do vzvišenih hvalnic in
intimnih pogledov v njegovo srce. Toda čeprav so raznoliki, vse, kar je ustvaril,
izvira iz njegovega pretresljivega srečanje z vstalim Gospodom na poti v Damask.
Pavel, ki je nekoč preganjal Cerkev, je postal predan Kristusov apostol. Ni bilo več
poti nazaj.

»Vsi so grešili« – Predstavljajmo si, da smo storili strašen greh. Mogoče smo
koga ubili ali razstrelili zgradbo. Aretirali so nas, zato pokličemo odvetnika. On pa
nam svetuje, naj priznamo krivdo in upamo, da nam bodo zmanjšali  kazen. Z
javnim tožilcem vesta, da smo krivi, zato nimamo druge možnosti.

Tako je Pavel opisal naš položaj. Vsi smo grešniki. Vsi smo krivi. Naš prekršek je
velik in dokazi proti nam so popolnoma jasni. Ne moremo popraviti nepokorščine
Bogu, izbrisati grehov, ki smo jih storili zoper druge, ali škode, ki smo jo zadali
zemlji.  Grehov je preprosto preveč.  Apostol Pavel  nam z navedkom iz  psalma
sporoča: »Ni pravičnega, niti enega, ni razumnega, ni ga, ki bi iskal Boga. Vsi so
zablodili« (Rim 3,10-12). Precej temačen opis našega stanja, toda le hiter pogled
v časopis – in v srce – nas bo prepričal, da je navedek zadel žebljico na glavico.
Vsi smo krivi in nikakor se ne moremo izgovarjati. Ko pomislimo, kako svet, čist in
popoln je Bog, se nam položaj zazdi še hujši. Nikakor se mu ne bi mogli približati.
Naš greh je preprosto prevelik.

Prizanesljiva sodba –  Vesela blagovest  evangelija  nas uči,  da nas Bog ni
zapustil v stiski. Na svet je poslal Sina, da bi nas rešil pred nami samimi. Ko je
umrl  na  križu,  nas  je  osvobodil  spon  greha.  Nase  je  prevzel  posledice  naših
grehov; odrešil nas je, ko je za nas postal greh in ga pribil na križ (prim. 2 Kor
5,21;Kol 2,13-14) Ko je umrl in vstal za nas, nas je opravičil pred Bogom in pred
drugimi. >>

http://zupnija.rovte.eu/

