
25. Nedelja med letom – Slomškova nedelja
Evangelij: JEZUSOV UČENEC JE DRUGIM SLUŽABNIK Mr 9,30-37

Evangelij po Marku

 Mašni nameni od 23.9.2018 do 29.9.2018:
nedelja, 23.9. Ekumenski dan

7:30h – za farane
10h  Terezija Reven, obletna, Rovtarske Žibrše 34

ponedeljek, 24.9. Blaženi Anton Martin Slomšek, škof, zavetnik učiteljev, 
vzgojiteljev in katehetov, zavetnik kmetov, 
slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva, 
zavetnik nove evangelizacije, praznik
19h  Jožica Merlak, Rovte 105

torek, 25.9. Nikolaj iz Flűe, kmet
19h  Franc Istenič, obletna, Rovte 126

sreda, 26.9. Sv. Kozma in Damjan, mučenca
19h  Minka Treven, obletna, Petkovec 11a

četrtek, 27.9. Sv. Vincencij Pavelski, duhovnik, redovni ustanovitelj 
lazaristov
19h  Marija Šebalj in Frančiška Arhar, obletna, Rovte 104c

petek, 28.9. Venčeslav, mučenec
19h  Anton Lazar, osmi dan, Petkovec 43a

sobota, 29.9.
Kvatrna sobota

Sveti Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli, praznik
18h  Mihael Petkovšek, godovna in Marko, Rovte 131

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Če se zavedamo, da nas je ustvaril, odrešil, nam poslal Svetega Duha, da bi nam
pomagal in nam obljublja, da bo spet prišel, vemo, da nam je vselej pripravljen
pomagati. Toda tako kot Matej v prej omenjeni zgodbi tudi mi in naša dejanja ne
sledimo vedno temu pogledu, čeprav si želimo živeti dobro in sveto. Včasih se
okoriščamo na račun drugih. Spet drugič lažemo ali izkrivljamo resnico, da bi bilo
po naše. Včasih se odločimo grešiti. Ravnamo v nasprotju z iskreno vizijo, da bi
dobili nekaj, kar si želimo.

V takih trenutkih nam je v pomoč delovanje Svetega Duha. Še vedno nam
naklanja  milost,  da  izberemo  nebeški  pogled  ter  da  se  odločno  upremo
skušnjavi, kadar naletimo nanjo.

Razširimo  obzorja –  Če  nismo  previdni,  lahko  naš  pogled  na  življenje
postane zelo omejen. Dan se nam zlahka zazdi le malce več od niza obveznosti
in dogodkov, ki jih moramo opraviti ali preživeti. Življenje hitro teče. Naši dnevi
so  polni  opravkov  in  nalog.  Ko  se  zvečeri,  smo  utrujeni  in  si  želimo  samo
sprostitve, zato zlahka prezremo veliko sliko tega, kdo smo in kdo je Bog.

Vse to ni nujno slabo ali grešno, le omejeno. Bog želi, da bi okusili veselje in
tolažbo njegove bližine, a ne le takrat, ko nam gre slabo. Poleg tega ne želi, da
bi veselje zadrževali zase. Vsakogar od nas kliče, da bi postali njegovi glasniki in
širili kraljestvo na zemlji.

Kadar poslušamo besede o širjenju Božjega kraljestva, običajno pomislimo na
vélike junake vere, na primer na apostola Pavla ali mater Terezijo. >>

26. Nedelja med letom – Mihelova nedelja, Farno žegnanje
Evangelij: SPREJEMAJMO VSE, KI NISO PROTI NAM Mr 9,38-43.45.47-48

Evangelij po Marku

 Mašni nameni od 30.9.2018 do 7.10.2018:
nedelja, 30.9. Smrtni dan(+1999)božjega služabnika Andreja Majcna

7:30h – za farane
10h  starši Jereb in brat France, obl. in godovna, Rovte 153

ponedeljek, 1.10. Sv. Terezija Jezusova, devica in cerkvena učiteljica
18h na Petkovcu – v zahvalo in prošnja Materi božji

torek, 2.10. Sveti Angeli varuhi, god
18h vsi  Rupertovi, Petkovec 13

sreda, 3.10. Sv. Frančišek Borgia, duhovnik
18h  Mivškovi, obletna, Rovte 98

četrtek, 4.10. Sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
18h  Franc Kavčič in  Godobovski, Petkovec 8

petek, 5.10.
Prvi petek

Sv. Favstina Kowalska, redovnica
18h – v dober namen

sobota, 6.10.Prva
duhovniška

Sv. Bruno, duhovnik, ustanovitelj kartuzijanov
18h – v čast Materi božji v dober namen, Rovte 72

nedelja, 7.10. 27. Nedelja med letom; Rožnovenska Mati božja, god
7:30h – za farane
10h vsi  Istiničevi, dano iz Tolmina
14h – Rožni venec in litanije Matere božje z blagoslovom 

rožni venec molijo veroučenci 9. skupine.
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Toda ta klic je namenjen tudi vsakdanjim ljudem, kakršni smo sami. Bog nam
naroča, naj tvegamo za njegovo ljudstvo. Naroča nam, naj si razširimo obzorje,
da bomo sprejeli ta tveganja. Gospod je velik in v nas ter po nas želi delati velike
reči. Navajamo nekaj »običajnih« ljudi, ki so tvegali v Božjem imenu.

– Caroline Wolff se je veselila umirjenega pokoja v St. Augustinu na Floridi, ko
je začutila, naj tvega za neporočene najstniške mamice v tem kraju. Oborožena z
vero in ščepcem naravne neomajnosti je zgradila St. Gerard Campus, šolo za te
ranljive mlade ženske.

– Dalila Landau, Judinja, ki živi v Ramli v Izraelu, in Bašir Al Karji, muslimanski
Palestinec, sta tvegala, ko sta ustanovila Odprto hišo, kjer Judje in Arabci lahko
prisluhnejo drug drugemu.

– Dijaki s katoliške gimnazije škofa O’Connella v severni Virginiji so tvegali, ko
so zasnovali  plesno  prireditev,  da  bi  pomagali  krajevnemu društvu  bolnikov  s
cistično fibrozo. Kar se je začelo kot spomin na dijaka, ki je umrl zaradi te bolezni,
se je razširilo v največjo srednješolsko dobrodelno prireditev v Ameriki.

Ti ljudje in številni drugi »vsakdanji« verniki so naredili korak v veri in Bog jim je
poplačal  –  ter  jim  spremenil  življenje.  Enako  se  lahko  zgodi  tudi  nam,  ko
dvignemo oči in prosimo Boga, naj nas prežame z enakim nebeškim pogledom.



 Ostala oznanila
* V ponedeljek 24. 9. obhajamo god blaženega Antona Martina Slomška,

škofa, ki je zavetnik učiteljev, vzgojiteljev in katehetov ter kmetov in 
kmetijskega slovstva. Zapisal je tele misli »Tri reči imej vedno pred 
očmi: Božje oko, ki vse vidi, božje uho, ki vse sliši in pa tisto knjigo, v 
katero zapiše Bog vsako tvoje dejanje.« Prav je, da bi se ta dan v večjem 
številu udeležili svete maše in se mu priporočili.

* V soboto 29. 9. obhajamo god treh nadangelov: Gabrijela, Mihaela in Rafaela. 
Sv. Nadangelu Mihaelu je posvečen naša župnijska cerkev, na kar nas 
spominja oltarna slika v cerkvi, delo vrhniškega slikarja Simona Ogrina iz leta 
1914 – Boj z zavrženimi angeli. V nedeljo 30. 9. po godu obhajamo farno 
žegnanje. Sveti maši bosta po nedeljskem redu. Kot običajno bo tudi po obeh 
mašah darovanje za potrebe cerkve.

* Delavniške maše z mesecem oktobrom ob 18h.
* V ponedeljek 1. 10. je maša na Petkovcu v čast zavetniku sv. Hieronimu 
* Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. Ob nedeljah bomo 

molili rožni venec ob 14 uri.  V nedeljo 7. oktobra molijo rožni venec 
veroučenci 9. skupine. Prav je da to molitev poživimo tudi po naših družinah.

* V torek 2. 10. ob 20h je srečanje zakonske skupine
* Za prvi petek v oktobru (5. 10.) bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal 

bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega in posvetilno molitev ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto v oktobru (6. 10.) bo maša ob 18h. Po tej njej litanije in 
blagoslov z Najsvetejšim.

* Spominska sveta maša na Teharjah bo v nedeljo 7. 10. ob 11h. Odhod 
avtobusa iz Rovt ob 7h izpred cerkve. Prijavite Jur Bus, tel: 041 721-997

* Otroci, prijavite se za Slomškovo bralno priznanje pri verouku!
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

23.9.  Meta Malavašič in Marija Lukančič  Helena Rupnik in Klemen Jereb
30.9.  Cilka Jereb in Nevenka Malavašič  Tomaž Jereb in Branka Jereb
7.10.  Tadeja Gnezda in Ema Kavčič  Meta Malavašič in Jerneja Kunc

Pogrebne maše za mesec september  Helena Rupnik
Pogrebne maše za mesec ojtober  Tadeja Gnezda

 Ministriranje:
Teden od 23.9. do 30.9. Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 30.9. do 7.10. Anže Treven in Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 9, od 22.9. do 28.9.  sk. 10, od 29.9. do 5.10.  sk. 11, od 6.10. do 12.10.
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 23.9.2018 do 7.10.2018, Leto XIV. št. 19/342

Nebeški zemljevid – Bog nam želi razširiti obzorje
Matej in Anja sta prekipevala od napetega pričakovanja. Bil je prvi dan njunih

počitnic in z avtomobilom sta se odpravljala v obalno hišico, ki sta jo najela za
teden dni. Po nekaj urah vožnje je Anja vprašala: »Si prepričan, da sva na pravi
poti?« »Seveda sva,« je odvrnil Matej. Čez eno uro je Anja z bolj zaskrbljenim
glasom spet vprašala: »Si prepričan, da je to prava pot« »Ja prepričan sem,« se
je glasil  odgovor. Po nadaljnji uri je bila že zelo zaskrbljena. »Dragi, res nisva
zašla? Ne vidim kažipotov za obalo.« Hip zatem je Matej odvrnil:  »Nisem več
prepričan, ampak vsaj ni zastojev.«

Zlahka, celo samodejno ocenjujemo napredek v življenju, kot je Matej ocenil
svojo vožnjo na obalo.  Če se odločamo na podlagi šestega čuta in splošnega
nazora  sveta,  utegnemo  misliti,  da  hitro  napredujemo.  Toda  preprosta  skica
odrešenjske zgodovine nam lahko pomaga, da dejansko ostanemo na pravi poti –
ali jo najdemo, kadar se izgubimo.

Nebeški pogled – Naj se zavedamo ali ne, imamo vsi vizijo svojega življenja.
Vsi  imamo nazor,  ki  določa,  kako želimo živeti  in  kaj  želimo doseči.  Ta vizija
usmerja naše številne odločitve in dejanja.

Srčika  našega pogleda je  želja,  da  bi  počeli  to,  kar  nas osrečuje.  To lahko
pomeni,  da  se  poročimo,  izberemo  duhovni  poklic  ali  se  posvetimo  uspešni
poklicni poti. Ko dozorevamo, se nam pogled izostri in postanemo manj sebični.
Več časa si želimo preživeti s sozakoncem in otroki. Ali pa cenimo obljube, ki smo
jih izrekli pri posvečenju, ali večne obljube. Po njih želimo polno živeti. Ne glede
na  poklic  želimo  pomagati  drugim  –  učiti  otroke,  služiti  v  župniji,  obiskovati
starejše in lajšati trpljenje ubogim. Skratka, želimo biti dobri Jezusovi učenci.

Tudi Bog ima vizijo za naše življenje in pogosto se oba pogleda prekrivata. Božji
načrt za nas obsega vse dobre nagone, ki jih imamo. Tako kot želja, da bi drugim
delal  dobro  in  živeli  v  svetosti,  nas  Božji  pogled  usmerja  v  nebesa  in  nam
zagotavlja da nas Bog želi pripeljati tja. >> 

http://zupnija.rovte.eu/

