
19. Nedelja med letom – Lovrencova nedelja
Evangelij: VEDNO MORAMO BITI PRIPRAVLJENI   Lk 12,35-40
Evangelij po Luku
Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite podobni ljudem, ki
čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in
potrka.  Blagor  tistim  služabnikom,  ki  jih  bo  gospodar  ob  svojem  prihodu  našel
budne! Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih posádil za mizo. Pristopil bo in jim
stregel. In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih najde takó, blagor jim!
Védite pa: Če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pústil vlomiti v
svojo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin
človekov.«
 Mašni nameni od 11.8.2019 do 17.8.2019
nedelja, 
11.8.

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

ponedeljek, 
12.8. 

Sv. Ivana Frančiška Šantalska, redovnica
19h  Terezija Sivec, osmi dan, Petkovec 11

torek, 13.8. Sv. Poncijan, papež in Hipolit duhovnik in mučenec
19h  starši Žakelj, obletna, Rovtarske Žibrše 22

sreda, 14.8. Sv. Maksimiljan Marija Kolbe, duhovnik in mučenec
19h vsi  Istenič, dano iz Tolmina

četrtek, 15.8. Marijino Vnebovzetje, slovesni in zapovedani praznik
Obnovitev posvetitve Slovenskega naroda Mariji
7:30h – za farane
10h – maša v Smrečju

petek, 16.8. Sv. Rok, spokornik 
19h – v zahvalo za 70 let življenja, Petkovec 6b

sobota, 17.8. 9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Zato nikoli ne pozabimo, da nam je Bog zapisal svojo postavo v srce. Ne pozabimo,

da je  svojo  milost  vtkal  v  sleherno vlakno našega bitja  in  da  smo postali  nova
stvaritev. Lahko se dvignemo nad skušnjavo ter zaslutimo vodstvo Svetega Duha,
kadar smo zmedeni, in njegovo usmiljenje, kadar pademo v past greha. Najbolje pa
je, da s svojim življenjem lahko poveličujemo Boga. Apostol Pavel je dejal, da je
močen, kadar smo mi šibki. Vse zato, ker smo bili krščeni v novo zavezo s Kristusom.

Neprekosljiva  slava -  Hvala  Bogu,  da  zdaj  živimo v  boljši  zavezi  z  boljšimi
obljubami, zapečateni z Jezusovo krvjo. Zaveza ni le boljša, ampak najboljša, kar bi
si jih lahko zamislili. Nič ne more preseči njenega veličastva, dokler se ne bo vrnil
Jezus in nas za večno odpeljal v nebesa. Čez trideset let bodo računalniki verjetno še
zmogljivejši  kot  danes  in  imeli  bomo  tehnologijo,  ki  si  je  sploh  ne  moremo
predstavljati. Toda lahko smo prepričani o naslednjem: nikoli ne bomo videli česa
veličastnejšega od tega, kar je Bog storil za nas po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Avgustovski esej, Beseda med nami 4/2019 str. 8-11

20. Nedelja med letom
Evangelij: ZA JEZUSA SE JE TREBA ODLOČITI  Lk 12,49-53

Evangelij po Luku
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in
kako želim, da bi se že razplamtel! Moram pa prejeti krst in v kakšni stiski sem, dokler
se to ne dopolni!
Mislite, da sem prišel na zemljo prinašat mir? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost.
Odslej  bo namreč v eni  hiši  pet  razdeljenih:  trije  proti  dvema in  dva  proti  trem;
razdelili se bodo: Oče proti sinu in sin proti očetu; mati proti hčeri in hči proti materi;
tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči.«

 Mašni nameni od 18.8.2019 do 25.8.2019:
nedelja, 18.8. 7:30h – za farane

10h  Marija in Miroslav Novak, obletna, Petkovec 6
ponedeljek, 19.8. Sv. Janez Eudes, duhovnik

19h – v zahvalo Materi božji
torek, 20.8. Sv. Bernard, opat in učitelj

19h  iz družine Kogovšek, Rovte 46
sreda, 21.8. Sv. Pij X., papež

19h  Hladnikovi, godovna, Petkovec 37d
četrtek, 22.8. God Device Marije Kraljice

19h  Tomaž Treven in Valentin Skvarča, obletna, Rovte 54
petek, 23.8. Roza iz Lime, devica

19h  Bolčina in Frančiška Pivk, obletna, Rovte 39
sobota, 24.8. Sv. Jernej, apostol, praznik

11:30h – v zahvalo za 50 let skupnega življenja
nedelja, 25.8. 21. nedelja med letom

Sv. Jožef Kalasant, duhovnik in redovni ustanovitelj
7:30h – za farane
15h za vse  domobrance in ostale žrtve I., II. svetovne vojne

in vojne za Slovenijo
*********************************************************
| 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.



Ostala oznanila
* 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.
* V četrtek, 15. avgusta obhajamo slovesni in zapovedani praznik 

Marijinega vnebovzetja. Ob 10 uri ne bo svete maše, ker je ta dan 
maša v cerkvi v Smrečju, župnija Šentjošt. Pri maši bomo obnovili 
posvetitev Slovenskega naroda Mariji. 
Letos bomo praznik obhajali ob 60-obletnice škofa Gregorja Rožmana, ki je sredi
2. svetovne vojne, 30. maja 1943, Ljubljansko škofijo in ves Slovenski narod 
posvetil Marijinemu brez brezmadežnemu Srcu. Ta dan bomo Mariji priporočili 
našo Cerkev naše družine, naše izseljencev in zdomce, priporočili ji bomo vse, ki
so odgovorni za skupno dobro in prihodnost našega naroda. 
Slovesno mašo bo v Marijinemu narodnem svetišču na Brezjah daroval 
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore.

* V nedeljo 25. 8. ob 15h bo v župnijski cerkvi spominska maša za vse 
pobite domobrance in druge žrtve I., II. svetovne vojne, vojne za 
Slovenijo in za vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. 
Sveto mašo bo vodil dr. Anton Stres, upokojeni škof. 
Po maši bo spominska slovesnost pri Kapelici, govornik bo dr. Janez Zorec.

Vabljeni na ponovitev zaključnega nastopa Monike Arhar, ki je zaključila 
študij klasičnega petja na Royal Birmingham Conservatoire v Veliki Britaniji.
Kdaj: 18. 8. 2019, ob 16:00
Kje: V cerkvi Sv. Mihaela v Rovtah
Na klavirju jo bo spremljala Janja Nagode
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

11.8.  Nevenka Malavašič in Cilka Jereb  Vilma Kunc in Ema Kavčič
15.8.  Branka Jereb in Klemen Jereb
18.8.  Marija Lukančič in Vilma Kunc  Helena Rupnik in Nevenka Malavašič
25.8.  Cilka Jereb in Ema Kavčič  Matjaž Gnezda in 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.
 Ministriranje:

Teden od 11.8. do 18.8. Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 18.8. do 25.8. Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 9, od 10.8. do 16.8.  sk. 10, od 17.8. do 23.8.  sk. 11, od 24.8. do 30.8.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 11.8.2019 do 25.8.2019, Leto XV. št. 16/365
Boljše obljube nove zaveze

Bog nam lahko spreobrne srce - Danski izumitelj Rasmus Malling-Hansen je
leta 1870 predstavil prvi pisalni stroj na svetu. To je bil izvrsten izum in je občutno
pospešil  zamudno  in  dolgočasno  tiskanje  s  premičnimi  črkami  ter  še  počasnejše
pisanje s peresom in črnilom. Bil je tako prelomna inovacija, da si neki pisatelj iz
tistega časa ni mogel kaj, da mu ne bi ves čas pel hvale. Ta nova učinkovita naprava,
je zapisal, mu pomaga bolje urejati zamisli in celo »oblikuje« njegovo razmišljanje.
Kaj bi bilo lahko še boljše?

Toda bilo je še nekaj boljšega – prvi urejevalnik besedil so izdelali leta 1979. Hitro
so mu sledili osebni računalniki in nato prenosniki, povezani s spletom. Danes so ti
računalniki že tako majhni, da jih lahko spravimo v žep in z njimi tudi kličemo! Bi si
lahko kdo leta  1870 mislil,  da bo tako učinkovita  in  daljnosežna tehnologija  kdaj
postala resničnost?

Morda so starodavni Izraelci podobno razmišljali, ko so premišljevali o zavezi, ki jo
je Bog sklenil z njimi. Kaj bi bilo lahko boljše od tega, da jih je vsemogočni Bog izbral
za svojo posebno lastnino? Celo Mojzes je nekoč vprašal: »Kajti kateri véliki narod
ima bogove, ki bi mu bili tako blizu, kakor je nam blizu Gospod, naš Bog, kadar koli
ga kličemo?« (5 Mz 4,7)

Pa vendar je imel Bog v mislih še nekaj večjega: novo zavezo, ki bo življenje ljudi še
globlje spremenila in poleg Izraelcev zajela vse ljudi na zemlji. Pravzaprav je bila tako
drugačna, da je prerok Jeremija oznanil: »Gospod je ustvaril nekaj novega v deželi«
(Jer 31,22). Bilo je, kakor da bi Bog znova ustvaril vse človeštvo. V tem eseju si bomo
ogledali,  zakaj  je  nova  zaveza  boljša  od  prejšnje.  In  najpomembneje,  razmišljali
bomo, kako lahko prejmemo te milosti.

Bog  je  zavezo  sklenil  tudi  z  menoj  -  O zavezi  običajno  premišljujemo  na
splošno. Mislimo: »To je nekaj, kar je Bog storil za vse človeštvo.« Ali: »Bistvo zaveze
je Jezusov odnos s Cerkvijo.« Seveda vse to drži in to so čudovite resnice. Toda vsak
nas je pomemben član Cerkve. Zato je Jezus sklenil zavezo z nami, z vsakim posebej,
z vsemi, ki smo bili krščeni v njegovem imenu. >>

http://zupnija.rovte.eu/

