
17. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS OBLJUBLJA USLIŠANJE VZTRAJNE MOLITVE     Lk 11,1-13
Evangelij po Luku
Nekoč je Jezus  na nekem kraju  molil.  Ko je nehal,  mu je eden izmed njegovih
učencev dejal: »Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naúčil svoje učence.«
Rekel  jim  je:  »Kadar  mólite,  recite:  Oče!  Posvečeno  bodi  tvoje  ime.  Pridi  tvoje
kraljestvo. Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpústi nam naše grehe,
saj  tudi  mi  odpuščamo  vsakomur,  ki  nam  je  dolžan,  in  ne  daj,  da  pademo  v
skušnjavo!« In rekel jim je: »Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel opolnoči k
njemu in mu rekel: ›Prijatelj, posodi mi tri hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja
prišel prijatelj  in mu nimam s čim postreči,‹ in mu bo oni znotraj odgovóril: ›Ne
nadleguj me! Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstati in
ti dati.‹ Povem vam: Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo vstal
zaradi njegove nadležnosti in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim: Prosíte
in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor
prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali je med vami
oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpijona,
če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom
dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«
 Mašni nameni od 28.7.2019 do 3.8.2019:
nedelja, 28.7. 7:30h – za farane

 10h  Kogovškovi, obletna, Rovte 50a
ponedeljek, 29.7. Sv. Marta, svetopisemska žena

19h  Ivanka Lukan, obletna, Rovte 129
torek, 30.7. Sv. Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj

19h – za srečno vožnjo, Petkovec 41
sreda, 31.7. Sv. Ignacij Lojolski, redovni ustanovitelj

19h  Janez Modrijan, godovna
četrtek, 1.8. Sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof in redovni ustanovitelj

19h  iz družine Albreht, Rovtarske Žibrše 6
petek, 2.8. Sv. Evzebij iz Vercellija, škof; Porciunkulski odpustek 

19h  Karolina Bizjak in  Cekcovi, obletna, Rovte 27
sobota, 3.8. Lidija, Svetopisemska žena 

9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Ko je na večer 25. julija 2005 bral Sveto pismo in v zvezek zapisoval

nejasnosti,  ki  jih  je  opazil,  se  je  nekaj  zgodilo.  Kot  bi  ga  ovila
nekakšna  plinasta  koprena.  Občutil  je  mraz  in  toploto.  V  sebi  je
zaslišal glas: »Alexis, ti si grešnik!« Te besede je že slišal od drugih,
vendar zanj niso imele pomena; če Bog ne obstaja, kako bi bil lahko
daleč od njega? Sedaj pa je spoznal, da se je vse življenje boril proti
Bogu  in  mu  nasprotoval.  Glas  je  nadaljeval:  »Vendar  ti  danes
odpuščam,  ker  te  posvajam kot  svojega  sina!«  Alexis  se  je  tedaj
zavedel, da je bil pravzaprav sirota, ki jo je sedaj posinovil Stvarnik. >

18. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS SVARI PRED LAKOMNOSTJO     Lk 12,13-21
Evangelij po Luku
Tisti čas je nekdo iz množice rekel Jezusu: »Učenik, reci mojemu bratu, naj deli z
menoj dediščino!« On pa mu je odvrnil: »Človek, kdo me je postavil za sodnika ali
delivca  čez  vaju?« In  rekel  jim je:  »Glejte  in  varujte  se  vsake  lakomnosti;  zakaj
življenja nima nihče  iz  obilice  svojega premoženja.«  Povedal  pa jim je to  priliko:
»Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo. Premišljal je sam pri sebi: ›Kaj
naj počnem, ko nimam kam spraviti svojih pridelkov?‹ In rekel je: ›Tole bom storil:
podrl bom svoje žitnice ter postavil  večje in tam bom spravil  vso pšenico in svoje
blago. In rekel bom svoji duši: Duša moja, veliko blaga imaš, spravljenega za veliko
let; počivaj, jej, pij in bodi dobre volje!‹ Toda Bog mu je rekel: ›Neumnež, to noč
bodo tvojo dušo terjali od tebe, kar pa si spravil, čigavo bo?‹
Tako je s tistim, ki si nabira zaklade, pa ni bogat v Bogu.«
 Mašni nameni od 4.8.2019 do 11.8.2019:
nedelja, 4.8. Sv. Janez Marija Vianney, arški župnik

7:30h – za farane
10h  Ivan Cigale, obletna in Ivanka Cigale, Rovte 70

ponedeljek, 
5.8.

Obletnica posvetitve bazilike Marije Snežne
19h  Zofija in Franc Kavčič, Rovte 12

torek, 6.8. Jezusova spremenitev na gori, praznik
19h  starši, bratje Moljk, Rovtarske Žibrše 4

sreda, 7.8. Sikst II., papež in tovariši mučenci
19h  Matilda Medved, trideseti dan in   Ivan Medved, Petkovec 15

četrtek, 8.8. Sv. Dominik, duhovnik in redovni ustanovitelj
19h  Jože Cerpič, obletna, Petkovec 1a

petek, 9.8. Sv. Terezija Benedikta od Križa, Edith Stein, redovna 
ustanoviteljica, sozavetnica Evrope, praznik
19h  Veronika Križaj, Milan, Verica in Dani, obl., dano iz Logatca

sobota, 10.8. Sv. Lovrenc, diakon in mučenec, praznik
18h – za srečen zakon

nedelja, 
11.8. 

Lovrencova nedelja 
Smrtni dan (+1973), božje služabnice Cvetane Priol 
7:30h – za farane
10h na Petkovcu  starši Lukan, obl. in brat Franc, Petkovec 1a

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Navdalo ga je veliko veselje. Izkusil je Boga, čeprav ni bil nor, kot je to
prej predpostavljal o kristjanih.

Danes svojo izkušnjo deli  prek spleta in vabi vse, ki  se soočajo s
podobnimi pogledi in vprašanji, kot se je sam, da stopijo v stik z njim.
Kot filozof si prek javnih medijev upa pričevati kot kristjan.

Marija Krebelj, je posvečena sestra v skupnosti Emanuel.
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Ostala oznanila
* Za prvi petek v avgustu (2.8.) bom obiskal in obhajal bolne in starejše 

po domovih. Po maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega, posvetilno molitev 
in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.
Ta dan je možno prejeti tudi Porciunkulski odpustek. 
Porciunkula je ime cerkve svete Marije Angelske na ravnini pod Assisijem, ki jo 
je Frančišek s svojimi rokami obnovil, ker je propadala. Vzljubil je ta kraj in ob 
njem prebival s svojimi brati. Pred dobrimi 800 leti mu je v razodetju Jezus 
zagotovil, da bodo odpuščeni grehi in kazni vsem, ki poromajo k tej cerkvi in se 
spovedo grehov. Papež je Frančišku potrdil porciunkulski odpustek, ki se je 
kasneje razširil na vse cerkve. Prejmemo ga lahko 2. avgusta, če se v teh dneh 
spovemo, ta dan obiščemo cerkev, smo pri maši, obhajilu, ter zmolimo vero, 
očenaš in nekaj po namenu svetega očeta.

* Na Lovrencovo nedeljo (11.8.) je maša ob 10 uri v cerkvi svetega 
Hieronima na Petkovcu. Tam je pri maši tudi darovanje za potrebe cerkve.

| Prenova župnišča. Gradnja lepo napreduje, vendar računamo na velikodušno
| podporo. Denarno pomoč lahko nakažete preko spletnih bank ali 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
| Ob prenovi župnišča bodo na razpolago dobro ohranjena garažna vrata in
| zamenjana strešna kritina, zato NUDIMO rabljeno, iz župnišča izgrajeno
| * strešno kritino BRAMAC – cca 400 m2 in
| * dvoja garažna, dvokrilna vrata ( 245 x 210 cm), iz župnišča.
| Interesenti pokličite na telefonsko številko 041 276 720.
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

28.7.  Vilma Kunc in Matjaž Gnezda  Nevenka Malavašič in Jerneja Kunc
4.8.  Marja Čuk in Tadeja Gnezda  Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča
11.8.  Nevenka Malavašič in Cilka Jereb  Vilma Kunc in Ema Kavčič

 Pogrebne maše za mesec julij  Vilma Kunc
 Pogrebne maše za mesec avgust  Marja Čuk
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.

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

Teden od 28.7. do 4.8. Anže Treven
Teden od 4.8. do 11.8. Lovro Benedičič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 7, od 27.7. do 2.8.  sk. 8, od 3.8. do 9.8.  sk. 9, od 10.8. do 16.8.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 28.7.2019 do 11.8.2019, Leto XV. št. 15/364
Beseda pričevanja - »Ne, jaz ne verjamem v Boga!«
Francoz Alexis Masson je kot otrok iz svojega okolja prevzel večino

ustaljenih predsodkov proti krščanstvu. Odraščal je v družini, ki je bila
proticerkveno naravnana. Pogovori o Bogu so bili med njimi sicer tabu,
vendar  so  razpravljali  o  pedofiliji  med  duhovniki,  o  papežu,  ki
prepoveduje  kontracepcijo  …  Cerkvene  praznike  so  praznovali  na
potrošniški način: na božič jim je božiček prinesel darila, za veliko noč
so jedli čokolado, praznovanje nedelje pa je bilo povezano z daljšim
jutranjim poležavanjem. Tudi v šoli je Alexis o krščanstvu izvedel zgolj
negativna  dejstva,  kot  bi  bilo  le  eno  izmed  mitologij,  povezano  s
križarskimi vojnami, inkvizicijo in procesom proti Galileu Galileiju. Tako
je  dobil  občutek,  da  je  krščanstvo  nestrpna  in  mračnjaška  religija,
kristjani  pa  verniki,  ki  ne  razmišljajo.  Ko  je  eden  izmed  njegovih
sošolcev trdil, da vsak človek veruje v Boga in so mu ostali prikimavali,
je Alexis ponosno vstal in rekel: »Ne, jaz ne verjamem v Boga!«

Ker je iskal resnico, se je odločil za študij filozofije v Strasbourgu.
Tam  je  spoznal  študenta,  ki  je  bil  kljub  študiju  filozofije  kristjan.
Kristjan, ki razmišlja, je za ateista neke vrste čudež, pravi Alexis. Verni
kolega je zagrizenemu mlademu ateistu vero predstavil na inteligenten
način. Veliko sta razpravljala in Alexis je ves čas upal, da bo prijatelja
rešil  strahov,  zaradi  katerih  je  kot  kristjan  gotovo  trpel,  in  mu
posredoval »veselo novico, da Bog ne obstaja.« Spremljal ga je celo na
molitveno skupino in različna verska srečanja.

Ker mu po enem letu kolega ni uspelo »spreobrniti«, je Alexis prišel
do zaključka, da se mora poglobiti  v same temelje krščanstva in jih
zamajati. Odločil se je, da bo prebral Sveto pismo in v njem poiskal vse
nejasnosti in protislovja. Začel je s Prvo Mojzesovo knjigo. Vzdušje v
njej se mu je zdelo tesnobno, kar bi bilo lahko voda na njegov mlin, saj
je predpostavljal, da je šibka točka kristjanov strah. >>

http://zupnija.rovte.eu/

