
15. Nedelja med letom
Evangelij: KDO JE MOJ BLIŽNJI? Lk 10,25-37
Evangelij po Luku

Tisti čas je vstal neki učitelj postave, ki je takole skušal Jezusa: »Učenik, kaj
naj storim, da dosežem večno življenje? « On pa mu je rekel: »Kaj je pisano v
postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda svojega Boga, z vsem
srcem in vso dušo, in vso močjo in vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor
sam sebe.« – »Prav si odgovoril,« mu je rekel: »to izvršuj in boš živel.«

Ta se je pa hotel opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« Jezus je
povzel besedo in rekel: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med
razbojnike; ti  so ga oplenili  in mu zadali  ran ter so odšli  in ga pustili  na pol
mrtvega. Primerilo se je pa, da je šel po isti poti neki duhovnik in ga je videl in
šel mimo. Prav tako je tudi levit, ki je prišel na to mesto in ga videl, šel mimo.

Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce
zasmilil. Pristopil je in vlil v njegove rane olja in vina ter jih obvezal; in posadil ga
je na svoje živinče, peljal do gostišča in zanj poskrbel. Drugi dan je vzel dva
denarja in dal gostilničarju ter rekel: ›Poskrbi zanj in, kar boš več potrošil, ti jaz
nazaj grede povrnem.‹

Kateri izmed teh treh, se ti zdi, je bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?«
On je dejal: »Tisti, ki mu je skazal usmiljenje.« Jezus mu je rekel: »Pojdi in tudi
ti tako delaj!«
 Mašni nameni od 14.7.2019 do 20.7.2019:
nedelja, 14.7. Kamil de Lellis, duhovnik, redovni ustanovitelj

7:30h – za farane
 10h  Janez Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 37

ponedeljek, 15.7. Sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj
19h  Jože Kobal, dano Petkovec 16

torek, 16.7. God Karmelske Matere božje
19h  Pavel Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3

sreda, 17.7. Aleš, spokornik 
19h  Janez Treven, obletna, Petkovec 46

četrtek, 18.7. Friderik - Miroslav, škof 
19h  Vilka Treven, obletna, Petkovec 38

petek, 19.7. 19h – v zahvalo, Petkovec 41
sobota, 20.7. Sv. Marjeta Antiohijska 

17h – za srečen zakon
 Ministriranje:

Teden od 14.7. do 21.7. Lovro Benedičič
Teden od 21.7. do 28.7. Andraž Kavčič in Urban Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 5, od 13.7. do 19.7.  sk. 6, od 20.7. do 26.7.  sk. 7, od 27.7. do 2.8.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

16. Nedelja med letom - Nedelja Slovencev po svetu
Evangelij: MARTA SPREJME JEZUSA Lk 10,38-42

Evangelij po Luku
Tisti čas je Jezus prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v

svojo hišo. Imela je sestro, ki ji  je bilo ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim
nogam in poslušala njegovo besedo, Marta pa je imela s postrežbo veliko dela.
Pristopila je in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci
ji  vendar,  naj  mi  pomaga!«  Gospod  ji  je  odgovóril:  »Marta,  Marta,  skrbi  in
vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji
ne bo odvzet.«
 Mašni nameni od 21.7.2019 do 28.7.2019:
nedelja, 21.7. Krištofova nedela; Marjetna nedelja

7:30h – za farane
10h na Praprotnem Brdu  Trevnovi, obl., Praprotno Brdo 7

ponedeljek, 22.7. Sv. Marija Magdalena, svetopisemska žena, praznik
19h  Marija Glogovšek, dano Petkovec 26a

torek, 23.7. Sv. Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope, praznik
19h  Jože Vavken in sin Jože, Rovte 82e

sreda, 24.7. Sv. Krištof, mučenec
19h  Terezija Reven, obletna, Rovtarske Žibrše 34

četrtek, 25.7. Sv. Jakob starejši, apostol
19h  Marija Molk, Rovtarske Žibrše 4

petek, 26.7. Sv. Joahim in Ana, starši Device Marije, god
19h  starši Ambrožič in Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 28

sobota, 27.7. Sv. Gorazd, Kliment 
in drugi učenci sv. Cirila in Metoda, god
 9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 28.7. 7:30h – za farane
 10h  Kogovškovi, obletna, Rovte 50a

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

Pozneje je tudi sam otrokom z ulice in iz sirotišnice po predvajalniku
posredoval svetopisemske zgodbe. Ko se je morala sirotišnica seliti, ker
jim je oblast vzela prostor,  so bili  predvajalniki  uničeni ali  ukradeni,
Graum pa ni odnehal in je svetopisemske zgodbe otrokom preprosto
bral iz knjige. Tako je uresničeval svojo globoko željo, ki se je v njem
porodila, ko je pri šestnajstih letih poslušal svetopisemski odlomek, v
katerem sv. Pavel govori o tem, kako širiti Božjo besedo. »To je postalo
moj misijon,« pravi nekoč zavrženi in sestradani deček.

Marija Krebelj, je posvečena sestra v skupnosti Emanuel.
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Ostala oznanila
* V ponedeljek 15. 7. je po večerni maši srečanje za člane Karitas.
* 16. nedelja med letom (21.7.) je Krištofova nedelja, za podružnično 
cerkev na Praprotnem Brdu pa Marjetna nedelja, žegnanje. Tam bo sveta 
maša ob 10 uri. Pri maši je že ustaljeno darovanje za cerkev.
* V torek 23. julija je zvečer po maši priprava na krst za starše in botre. 
K pripravi starši prinest družinsko knjižico in rojstni list otroka, botri pa, če so iz 
druge župnije, pa potrdilo, da so sposobni za botra.
* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.

Starši spodbudite svoje otroke, da bodo postali dejavni pri služenju.

Prenova župnišča. Gradnja lepo napreduje, vendar računamo na velikodušno
podporo  krajanov  in  župljanov,  vseh,  ki  spoštujejo  in  razumejo  potrebnost
urejenega in funkcionalnega župnišča.  Hvaležni bomo za vsak prispevek ne
glede na višino. Kdor zmore več, naj dobro voljno prispeva več. Vašo denarno
pomoč lahko nakažete tudi preko spletnih bank ali direktno v župnišču. 
Namen: Donacija za župnišče, Koda namena: CHAR 
IBAN prejemnika: SI56 0202 5009 2511 429, Sklic: S00 2019-01
Ime, ulica in kraj prejemnika: Župnija Rovte, Rovte 95, 1373 Rovte

Predviden izgled prenovljenega župnišča    

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

14.7.  Vilma Kunc in Marja Čuk  Branka Jereb in Klemen Jereb
21.7.  Cilka Jereb in Marija Lukančič  Rezka Drmota in Jerneja Kunc
28.7.  Vilma Kunc in Matjaž Gnezda  Nevenka Malavašič in Jerneja Kunc

 Pogrebne maše za mesec julij  Vilma Kunc
 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 14.7.2019 do 28.7.2019, Leto XV. št. 14/363

Beseda pričevanja - Božji glas iz črne škatlice

Danes petindvajsetletni Graum Pale pozna stisko zavrženega, lačnega
in prestrašenega otroka. Ker so njegovi starši umrli za virusom HIV, je
s sestrami životaril in se boril na cestah Adis Abebe, glavnega mesta
Etiopije. Hrano so iskali po smetnjakih, zaradi slabih higienskih razmer
pa so po njih gomazele uši in jim po črevesju rovarile gliste.

Ko je bil Graum star devet let, so jih sprejeli v eno izmed tamkajšnjih
sirotišnic. Na začetku kar ni mogel zaupati delavcem, ki so se prijazno
trudili za njegovo zdravje in mu naklanjali toplo besedo. Šele po enem
letu je lahko zaživel v kolikor toliko spodobnih družbenih okoliščinah. V
šoli se je izkazal z odličnim uspehom. Močno oporo je našel v odnosu z
Jezusom.  Spoznal  ga  je  prek  poslušanja  evangelijev.  Etiopska
svetopisemska  družba,  ki  deluje  v  okviru  organizacije  United  Bible
Societies, ta je pozneje tudi objavila Graumovo pričevanje, je  namreč
sirotišnici  podarila predvajalnike, na katerih so otroci  lahko poslušali
svetopisemske  zgodbe.  »Čutil  sem,  da  je  iz  črne  škatlice  resnično
prihajal  glas  Boga,«  pripoveduje  Graum,  ki  ga  je  Božja  beseda
opogumljala. Kar so otroci slišali prek predvajalnikov, so zvečer pred
spanjem  drug  drugemu  obnavljali.  Ko  so  bili  v  težavah,  so  se
opogumljali tako, da so glasno recitirali svetopisemske odlomke.

Graum je odrasel in želi s svojimi talenti graditi etiopsko družbo. Na
svoje uspehe gleda z veliko mero skromnosti: »Vse to se ni zgodilo
zaradi mojih lastnih potencialov, ampak ker imam Kristusa. Če imaš
Kristusa, imaš vse, četudi nimaš ničesar drugega. Pomeni mi vse.«

>>
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