
21. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS JE ODREŠENIK VSEH LJUDI   Lk 13,22-30
Evangelij po Luku
Tisti čas je Jezus na poti v Jeruzalem šel skozi mesta in vasi in učil. Tedaj mu je
nekdo rekel:  »Gospod,  ali  je  malo  teh,  ki  se  bodo rešili?«  On  pa  jim je  dejal:
»Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam: veliko jih bo želelo
vstopiti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl, boste ostali
zunaj.  Začeli  boste trkati  na vrata in  govoriti:  ›Gospod,  odpri  nam!‹ Pa vam bo
odvrnil: ›Ne vem, od kod ste.‹ Tedaj mu boste začeli govoriti: ›S teboj smo jedli in
pili in po naših ulicah si učil,‹ toda rekel vam bo: ›Ne vem, od kod ste. Pojdite proč
izpred mene vsi, ki delate krivico!‹ Tam bo jok in škripanje z zobmi, ko boste videli
Abrahama, Izaka in Jakoba in vse preroke v Božjem kraljestvu, sebe pa vržene ven.
Prišli pa bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga in bodo sedli za mizo v Božjem
kraljestvu. In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.«
 Mašni nameni od 25.8.2019 do 31.8.2019
nedelja, 25.8. 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
ponedeljek, 26.8. 19h  Minka Treven, obletna, Petkovec 11a
torek, 27.8. Sv. Monik, mati sv. Avgulština

19h  Iztok Tomazin, obletna, Petkovec 36
sreda, 28.8. Sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj

19h  Zdravka Trpin, obletna, Rovte 122
četrtek, 29.8. Mučeništvo Janeza Krstnika, god

19h  Janez Kogovšek, godovna, Rovte 118
petek, 30.8. Feliks, mučenec

19h  starši Jereb in brat France, obletna, Rovte 153
sobota, 31.8. 9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
Spored verouka in delovnih zvezkov (DZV), učbenikov in liturgičnih
zvezkov (LZV) v veroučnem letu 2019/2020.
Razred Dan Ura Naslov delovnega zvezka

1.r. Ponedeljek (N) 16h Praznujemo in se veselimo DZV
2.r. Torek (N) 16h Praznujmo z Jezusom DZV
3a.r. Ponedeljek 15h Kristjani praznujemo skupaj DZV
3b.r. Torek 15h Kristjani praznujemo skupaj DZV
4a.r. Ponedeljek 16h Pot v srečno življenje Kat
4b.r. Torek 16h Pot v srečno življenje Kat.
5.r. Petek 15h Znamenja na poti k Bogu Kat.
6.r. Petek 16h Skupaj v novi svet Kat.
7.r. Sreda 15h Kdo je ta? 

Kdo je ta? 
Kat.
DZV

8.r. Četrtek 15h Pridi sveti Duh Kat.
9.r. Četrtek 16h Pridi sveti Duh Kat.

Za vse skupine je obvezen liturgični zvezek

22. Nedelja med letom - Angelska nedelja
Evangelij: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN  Lk 14,1.7-14
Evangelij po Luku
Ko je Jezus v soboto prišel  na obed v hišo nekega prvaka med farizeji,  so ga ti
opazovali. Ko je videl, kako si izbirajo prve sedeže, je povabljenim povedal priliko.
Govóril jim je: »Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo mesto, ker je lahko
povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega,
in ti rekel: ›Daj prostor temu!‹ Takrat se boš začel v sramoti presedati na zadnje
mesto. Kadar si  povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto, da ti  reče tisti, ki te je
povabil, ko pride: ›Prijatelj, pomakni se više!‹ Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so
s teboj pri  mizi; kajti  vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo
povišan.« Tistemu, ki ga je povabil, pa je govóril: »Kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne
vabi ne prijateljev ne bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni
ne  povabijo  in  ti  povrnejo.  Nasprotno,  kadar  prirejaš  gostijo,  povabi  uboge,
pohabljene, hrome, slepe, in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo
namreč ob vstajenju pravičnih.«
 Mašni nameni od 1.9.2019 do 8.9.2019:
nedelja, 1.9. Egidij (Tilen), opat

Obletnica kronanja Marije Pomagaj na Brezjah
7:30h – za farane
10h  Lazar Anton, Petkovec 43a

ponedeljek, 2.9. 19h  Terezija Sivec, trideseti dan, Petkovec 11
torek, 3.9. Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj

19h  Rozalija Trček, godovna, Rovte 114
sreda, 4.9. Rozalij, devica, Irma, devica

19h  starši in brat Janez Treven, Petkovec 46
četrtek, 5.9. Sv. mati Terezija, redovna ustanoviteljica

Celodnevno češčenje na Vrhu svetih Treh Kraljev
petek, 6.9. Prvi Zaharija, prerok

19h  Marjan Brenčič (Janeževi)
sobota, 7.9. Regina, devica

14h – poročni obred
nedelja, 8.9. 23. nedelja med letom

Rojstvo Device Marije – Mali šmare
7:30h – za farane
15h  Jereb Franc in Jožefa, obletna, Rovte 125

somaševanje Miro Šlibar, Srečanje BIS

 Ministriranje:
Teden od 25.8. do 1.9. Lovro Benedičič
Teden od 1.9. do 8.9. Andraž Kavčič in Urban Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 11, od 24.8. do 30.8.  sk. 12, od 31.8. do 6.9.  sk. 13, od 7.9. do 13.9.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj



Ostala oznanila
* 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.

* V ponedeljek, 26. 8. 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. 

* V tednu od 26. 8. do petka 30. 8. bo vpis veroučencev v posamezne 
skupine ali razrede. Tudi vpis v 1. razred. Ob vpisu boste prejeli katekizme 
in delovne zvezke ter liturgične zvezke. Kdor želi bo lahko naročil ilustrirano 
revijo »Mavrica« za veroučno leto 2019/20. (10. številk). 

* V četrtek, 29. 8. je po večerni maši srečanje za člane Karitas.
* Za prvi petek, 6. 9. 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. 

* V nedeljo 8. septembra praznujmo praznik Marijinega rojstva, čeprav je
maša 23. nedelje med letom. To nedeljo obhajamo tudi katehetsko 
nedeljo ob začetku veroučnega leta. Prav je, da se starši skupaj z 
veroučenci udeležite svetih maš in prosite za blagoslov vaših otrok ob začetku 
veroučenca leta.
Popoldan ob 15h je maša ob srečanju bolnih, invalidov in starejših, 
organizira že 26. leto Župnijska Karitas Rovte. Sveta maša bo daroval 
in vodil bolniški duhovnik Miro Šlibar. Pol ure pred sveto mašo in med 
mašo bo prilika za sveto spoved, med mašo bo tudi podelitev zakramenta 
bolniškega maziljenja. Po končni maši ste vabljeni v bližnje prostore 
otroškega vrtca. 
Župnijska Karitas Rovte se tudi priporoča dobrim gospodinjam za pecivo in 
narezek. Le tega prinesite v otroški vrtca od 13:30h do 14h. Že v naprej hvala. 
Na praznik Marijinega rojstva je maša tudi v župniji Vrh Sveti Trije Kralji ob 10h 
kod romarski shod.

* Z rednim veroukom pričnemo v ponedeljek 9. septembra. Zaradi gradnje
župniška in zasedenost ostalih prostorov v prizidkov bo verouk potekal v cerkvi 
in v prostoru nad zakristijo. Spored verouka si oglejte na oglasni deski pod
zvonikom.

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

25.8.  Cilka Jereb in Ema Kavčič  Matjaž Gnezda in Vilma Kunc
1.9.  Marja Čuk in Marija Lukančič  Tadeja Gnezda in Jerneja Kunc
8.9.  Matevž Lukan in Ema Kavčič  starejši farani

 Pogrebne maše za mesec avgust  Marja Čuk
Pogrebne maše za mesec september  Mojca Skvarča
 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 25.8.2019 do 8.9.2019, Leto XV. št. 17/366

Beseda pričevanja – Močna ženska
Francozinja Eloise se je težko sprijaznila s položajem žensk v svojem okolju. Zrasla

je v krščanski družini, vendar se ji je zdelo, da ženske okrog nje živijo v nekakšni
stekleni kletki.  Kot dekle je pogosto prebirala Pavlove besede o tem, naj bo žena
podložna  možu,  ne  da  bi  skušala  razumeti  njihov  kontekst.  Vznemirjale  so  jo  in
togotila se je na Boga in Cerkev. Sama ni želela biti šibka, zato je prezirala tiste, ki so
trpele zaradi  nasilja  moških,  ki  so splavile  … Spraševala se je,  zakaj  se temu ne
uprejo in se odgovorno soočijo z življenjem. Pri devetnajstih letih se je odpravila v
Pariz. Bila je borbena, odločna, delavna, hkrati pa tudi nepremišljena. 

Ko si  je našla fanta, se je najprej  počutila ljubljeno, vendar še vedno ni mogla
sprejeti svoje ženskosti. Včasih je razmišljala, da mogoče ne bo mogla imeti otrok, ker
jo bo Bog kaznoval, saj mu je obrnila hrbet. Ko pa je zanosila, je zaradi neugodnih
okoliščin splavila kar štiri otroke – ravno toliko, kot si jih je nekoč želela. Za to je
našla vrsto tehtnih razlogov: bila je brez denarja, trpela je zaradi nasilnega partnerja,
za otroka trenutno ni bilo dobrih pogojev … Sredi krvi in bolečine se je po takšnih
posegih  počutila  vse  bolj  izpraznjena.  Praznina  v  njej  je  še  bolj  zazijala,  ko  je
srečevala noseče ženske ali gledala malčke.

Sredi žalosti se je spomnila na Boga. Mogoče pacmočne ženske niso bile takšne, kot
si jih je zamišljala. Začela je brati Sveto pismo in sramežljivo zahajati v cerkev, ki se
je je tako bala in jo povezovala z zatiranjem in obsojanjem.

Ko je pri šestindvajsetih letih začela brati evangelije, so se začele njene rane celiti.
Opazovala  je  Jezusovo  ljubezen  do  žensk  in  ostalih.  Tako  je  lahko  odpustila
kristjanom, ki  sodijo,  zatirajo in  kaznujejo,  namesto da bi  ljudem kazali  na Božjo
ljubezen. Odpustila je tudi sebi. Spoznala je, da je ljubljena in da ima njeno življenje
smisel. Sedaj je zgradila svoj odnos s Kristusom in na spletnem portalu MyStory.me
pričuje: »Če izbereš življenje pred smrtjo, to postane blagoslov zate in za druge.«
Prepričana je, da ima Bog načrt za vsakogar. 

Marija Krebelj - je posvečena sestra v skupnosti Emanuel.
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