
13. nedelja med letom
Evangelij: JEZUSOVE ZAHTEVE DO UČENCEV Lk 9,51-62

Evangelij po Luku
Ko so se dopolnjevali dnevi, v katerih naj bi bil Jezus vzet v nebesa, se je tudi sam
odločil iti v Jeruzalem. Pred seboj je poslal svoje glasnike, ki so spotoma prišli v neko
samarijsko  vas,  da bi  vse pripravili  zanj;  vendar  ga tam niso sprejeli,  ker  je  bil
namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla: »Gospod,
ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča?« Jezus se je obrnil k
njima in ju pograjal.
Nato so odpotovali v drugo vas. Ko so potovali, mu je nekdo rekel: »Za teboj bom
hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus pa mu je dejal: »Lisice imajo brloge in ptice neba
gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslónil.« Nekomu drugemu pa je
rekel:  »Hôdi  za  menoj!«  A  ta  je  dejal:  »Gospod,  dovôli  mi,  da  prej  grem  in
pokopljem svojega očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti
pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« Spet drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj,
Gospod, a dovôli mi, da se prej poslovim od svojih domačih.« Jezus pa mu je rekel:
»Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.«

 Mašni nameni od 30.6.2019 do 6.7.2019:
nedelja, 30.6. Zunanja slovesnost praznika Srca Jezusovega, 

sklep pobožnosti vrtnic
7:30h – za farane
10h  Vladislav Pivk, obletna, Rovte 32

ponedeljek, 1.7. Estera, svetopisemska žena
19h  starši Jereb, Rovte 41b

torek, 2.7. Janez Frančišek Regis, duhovnik
19h  Franc Dolžan, duhovnik (dano Ivanka Mivšek)

sreda, 3.7. Sv. Tomaž, apostol
19h – za zdravje, Rovte 158

četrtek, 4.7. Urh, škof
19h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137

petek, 5.7.
Prvi petek

Sv. Ciril, menih in sv. Metod, škof, slovanska apostola, 
sozavetnika Evrope, slovesni praznik
19h  Anton Trpin, godovna, Rovte 117

sobota, 6.7.
Prva duhovniška

Sv. Marija Goretti, devica in mučenka
 9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

***************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Bog je Abrahamu obljubil, da ga bo blagoslovil tako, kakor ni pričakoval niti v
najdrznejših sanjah. Imel bo toliko potomcev, kot je zvezd na nebu. Postali bodo
narod, neodvisno ljudstvo, ki bo prinašalo blagoslov vsemu svetu. Abrahamovo
potomci so po zavezi z Bogom postali sredniki Božje milosti, zvestobe in varstva
vsem, ki so jih prosili za pomoč. >>

14. nedelja med letom - Nedelja Slovencev po svetu
Evangelij: KRISTUSOVI UČENCI PRINAŠAJO MIR Lk 10,1-9
Evangelij po Luku
Tisti čas je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva
in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval. Rekel jim je: »Žetev je obilna,
delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.
Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosíte s seboj ne denarnice ne
torbe ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte! V katero koli hišo pridete, recíte
najprej: ›Mir tej hiši!‹ In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne,
se mir povrne k vam. V tisti hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo, kajti delavec
je vreden svojega plačila. Ne hodíte iz hiše v hišo. V katero koli mesto pridete in vas
sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo. Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim
govorite: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹ 
 Mašni nameni od 7.7.2019 do 14.7.2019:
nedelja, 7.7. Smrtni dan (+1963) božjega služabniika Antona Vovka

7:30h – za farane
10h  Janica Pivk, godovna, Rovtarske Žibrše 13

ponedeljek, 8.7. Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik
19h  Franc Trpin, obletna in Zdravka Trpin, Rovte 160

torek, 9.7. Sv. Avgustin Zhao Rong, duhobvnik 
in drugi kitajski mučenci 

19h  Veronika Malavašič (družina Rupnik)
sreda, 10.7. Amalija, redovnica 

19h - v zahvalo za 50 let zakonskega življenja, Rovt. Žibrše
četrtek, 11.7. Sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope, praznnik

19h  starši Lazar, obletna, Rovte 121
petek, 12.7. Sv. Mohor in Fortunat, mučenca, 

drugotna zavetnika nadškofije
19h  Pivkovi, Rovte 43

sobota, 13.7. Sv. Henrik, kralj  
 9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 14.7. Kamil de Lellis, duhovnik, redovni ustanovitelj
7:30h – za farane
 10h  Janez Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 37

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Bog je vselej zvest Ne glede na to, kolikokrat so bili Izraelci nezvesti, jim je
Bog ostal zvest. Nikoli ni obupal nad njimi! Tudi ko je postalo jasno, da se sami ne
bodo mogli držati zaveze, jim je ostal predan. Razkril  jim je, da prva zaveza z
Izraelci  nakazuje  novo.  Obetalo  se  je  nekaj  novega  in  čudovitega,  kar  se  bo
izpolnilo  v  Jezusu.  Toda  to  je  že  druga  zgodba:  zgodba  o  usmiljenju,
velikodušnosti,  ozdravljenju,  pravičnosti  in  –  najpomembneje  –  o  zvesti  Božji
ljubezni. Ljubezen Božje zaveze sega do trenutka, ko nam je Bog poslal svojega
edinorojenega Sina. Julijski esej - Beseda med nami 4/2019 str: 4-7



Ostala oznanila
 * Za prvi petek (5. 7.) bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal 

bolne in starejše po domovih.
Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in 
prejeli blagoslov z Najsvetejšim.
Ta dan obhajamo praznik slovanskih apostolov Cirila in Metoda, ki sta 
glavna zavetnika nadškofije. V naši župnijski cerkvi sta upodobljen v barvnem 
oknu v prezbiteriju, delo akademskega slikarja Staneta Kregarja. Postavila sta 
temelje slovanski krščanski kulturi in omogočila slovanskim narodom bogoslužje 
v slovanskem jeziku.

* Na 14. Nedeljo med letom obhajamo Nedeljo Slovencev po svetu. 
Spomnili se bomo Slovencev doma in po svetu.
Srečanje in Romanje treh Slovenij na Višarje bo 4. avgusta ob 10h bo sveta 
maša, ki jo bo daroval koprski škof dr. Jurij Bizjak. Po maši bo kulturni program. 
V ospredju je poudarjanje slovenskih korenin in istovetnosti

* Občinski odbor VSO Logatec vabi na spominski pohod na Cesarski Vrh, 
ki bo v soboto 13. 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. 

* V ponedeljek 15. 7. je po večerni maši srečanje za člane Karitas.
* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.

Starši spodbudite svoje otroke, da bodo postali dejavni pri služenju.
* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

30.6.  Ema Kavčič in Nevenka Malavašič  Jerneja Kunc in Marja Čuk
7.7.  Tadeja Gnezda in Matjaž Gnezda  Helena Rupnik in Mojca Skvarča
14.7.  Vilma Kunc in Marja Čuk  Branka Jereb in Klemen Jereb

 Pogrebne maše za mesec junij  Tadeja Gnezda
 Pogrebne maše za mesec julij  Vilma Kunc
 Ministriranje:

Teden od 30.6. do 7.7. Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 7.7. do 14.7. Anže Treven in Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 3, od 29.6. do 5.7.  sk. 4, od 6.7. do 12.7.  sk. 5, od 13.7. do 19.7.
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 30.6.2019 do 14.7.2019, Leto XV. št. 13/362
Zaveza ljubezni – Bog hrepeni po svojem ljudstvu

Kaj je zaveza? Zaveze so dolgo imele pomembno vlogo v zgodovini Božjega
ljudstva. Na starem Bližnjem vzhodu so z njimi zapisali  pogoje dogovora med
dvema rodovoma,  kadar  sta  sklenila  zavezništvo  ali  kadar  sta  se  znašla  pred
morebitnim spopadom. V Prvi Mojzesovi knjigi je gerarski kralj Abimeleh prišel k
Abrahamu, rekoč: »Bog je s teboj v vsem, kar delaš. Prisezi mi tukaj pri Bogu …
in sklenila sta zavezo« (1 Mz 21,22-23.27).

Šibkejši narod je marsikdaj predlagal močnejšemu, da bi sklenila zavezo, ki bi
koristila obema. Močnejši narod je obljubil, da bo varoval šibkejšega in trgoval z
njim, ta pa je v zameno prisegel, da se ne bo povezoval s sovražniki.

Toda ne glede na to, kako močni ali šibki sta bili strani, kako veliko ali majhno
je bilo tveganje, se eno ni spremenilo: zaveza je bila sveta in zavezujoča. Obe
strani sta se je morali držati, sicer je sledila huda kazen bogov in prizadete strani.

Abraham:  obilno  blagoslovljen Ko  je  napočil  čas,  da  je  Bog  svoje
ljudstvo znova pritegnil k sebi, je ljubezen in predanost izrazil z nečem, kar so
dobro  poznali:  z  obredno  zavezo.  Ko  se  je  prikazal  Abrahamu,  mu  je  rekel:
»Sklenil bom svojo zavezo med seboj in teboj« (1 Mz 17,2). Bog je jasno povedal,
da  želi  od  tistega  trenutka  tkati  zaupen  odnos  z  Abrahamom  in  njegovimi
potomci.

V tej  zavezi  je  dejal,  da  bo Abrahama obilno  blagoslivil.  Obljubil  je,  da  bo
njemu in njegovim potomcem dal kanaansko deželo. »Postavljam svojo zavezo
med seboj in teboj ter tvojimi potomci za teboj iz roda v rod kod večno zavezo«
(1 Mz 17,7).  Abraham in njegova družina pa sta obljubil,  da bosta hodila  po
Gospodovih poteh in se držala zaveze.

Toda čeprav je bila Božja zaveza podobna človeškim, je imela ključno razliko:
zaveza z Abrahamom je bila dejanje čiste milosti. Bog mu je podal roko iz nebes,
se mu razodel in s tem pastirjem brez potomcev sklenil zavezo. Abraham je moral
samo verjeti Božjim obljubam in predano hoditi po Gospodovih poteh. >>

http://zupnija.rovte.eu/

