
23. Nedelja med letom – Katehetska nedelja
Evangelij: ODPOVED PRINAŠA SVOBODO   Lk 14,25-33

Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 8.9.2019 do 14.9.2019
nedelja, 8.9. Rojstvo Device Marije – Mali šmaren

7:30h – za farane
10h – romarski shod na Vrhu Sveti Trije Kralji s sveto mašo
15h  Jereb Franc in Jožefa, obletna, Rovte 125

Srečanje BIS, mašuje gospod Miro Šlibar
ponedeljek, 9.9. Sv. Peter Klaver, duhovnik

19h  Jožef in Marjanca Lukančič, godovna, Rovt. Žibrše 15
torek, 10.9. Sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik

19h  Alojzij Kavčič, Petkovec 6a
sreda, 11.9. 19h  Viktor Lazar, obletna, Rovte 78
četrtek, 12.9. Marijino ime, god

19h vsi  Peternelovi, obletna in  Pirih, Rovte 82g
petek, 13.9. Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj

19h  Julijana in Adolf Logar, Rovte 158
sobota, 14.9. Povišanje svetega Križa, praznik

11:30h – v zahvala za 80 let življenja in vsi  iz leta 1939
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Predstavljajmo si Jezusa, večnega Božjega Sina, ki sedi na nebeškem prestolu in

uživa v slavljenju neštetih angelov. Zakaj bi vse to zapustil in odšel na svet, poln
greha  in  žalosti?  Ker  je  bil  ubog v  duhu.  Ni  se  trdno oklepal  svojega položaja.
Apostol Pavel je zapisal, da je »sam sebe izpraznil« in prišel živet med nas kot človek
(Flp 2,7).  V svoje stvarstvo je prišel kot nebogljeno dete in privzel  vse omejitve
človeške narave.

Jezusova pripravljenost, da je bil ubog v duhu, se ni končala z njegovim rojstvom.
Vse življenje je dan za dnem pazil, da je delal le to, kar mu je naročal Oče. Ni delal
neodvisno od Boga, temveč je govoril le to, kar mu je narekoval Oče. Ni hlepel po
priznanju  niti  po  slavi,  marveč  se  je  razdajal  –  bolnim,  obsedenim,  ubogim  in
izgubljenim.  Namesto  da bi  zahteval  spoštovanje,  ker  je  bil  Božji  Sin,  je  ljudem
pripovedoval o Očetovem usmiljenju in bil usmiljen do njih. Sleherni trenutek dneva
je živel po svojih besedah: »Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi
stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge« (Mt 20,28). 

Pridite in se napolnite - To je ključna resnica uboštva v duhu. Pomeni, da k
Bogu prihajamo praznih rok. Darujemo se mu z zavestjo, da ne pričakuje, da bomo
morali dokazati, da smo vredni. Pomeni tudi, da smo odprti za obilje darov, ki nam
jih Bog želi dati, namesto da se napolnjujemo s posvetnimi stvarmi. Ko priznamo, da
so  naše  mreže  prazne,  čeprav  smo  se  vso  noč  trudili,  lahko  brez  zadržkov
sprejmemo vse od Gospoda.

Tako  kot  Peter  tudi  mi  lahko  vedno  znova  trčimo  ob  svoje  omejitve  in
samozadostnost.  Morda  smo  razočarani  zaradi  nedavnih  neuspehov.  Mogoče  se
bojimo, da nam ne bo uspelo, naj se še tako trudimo. Ali pa naše prizadevanje, da bi
delali dobro za Gospoda, ne obrodi sadu, ki ga pričakujemo. >>

24. Nedelja med letom – Nedelja svetniških kandidatov: 
Baraga, Gnidovec, Vovk, Majcen, Sterle
Evangelij: VESELJE V NEBESIH ZARADI SPREOBRNJENJA GREŠNIKOV    Lk 15,1-10

Evangelij po Luku
Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji
in pismouki pa so godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi.« Tedaj jim
je povedal tole priliko: »Kdo izmed vas, ki ima sto ovac, pa izgubi eno od njih, ne
pusti devetindevetdesetih v puščavi in gre za izgubljeno ovco, dokler je ne najde? In
ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter
jim reče: ›Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.‹ Povem vam:
Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad
devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja. Ali: katera žena, ki
ima deset drahem, če izgubi eno drahmo, ne prižge svetilke in ne pomete hiše ter
skrbno ne išče, dokler je ne najde? In ko jo najde, skliče prijateljice in sosede ter
pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹ Povem vam:
Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se spreobrne.«
 Mašni nameni od 15.9.2019 do 22.9.2019:
nedelja, 15.9. God Žalostne Matere božje

7:30h – za farane
10h  Jože Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 2

ponedeljek, 16.9. Sv. Kornelij, papež in Ciprijan, škof in mučenec
19h  Ljudmila Petkovšek, godovna, Rovte 131

torek, 17.9. Sv. Robert Berllarmin, škof in učitelj
19h  Vinko Slabe, godovna, Petkovec 16

sreda, 18.9. Sv. Jožef Kupertinski, duhovnik
19h  Anton Lazar, obletna, Petkovec 43a

četrtek, 19.9. Sv. Januarij, škof in mučenec
19h  Marija Kunc, obletna, Rovte 111 in Janez Kunc

petek, 20.9. Sv. Andrej Kim Taegon, duhovnik in drugi korejski 
mučenci
19h  Ivanka Šinkovec in Anton in  hiše, Rovte 112

sobota, 21.9. Sv. Matej, apostol in evangelist
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 22.9. 25. nedelja med letom – Slomškova in Ekumenski dan
7:30h – za farane
10h  Godobovski, Petkovec 6a

(Nadaljevanje iz prejšnje strani) 
Kakorkoli  se že počutimo,  nas je Bog pripravljen napolniti  z  milostjo.  Ta mesec

prihajajmo pred Gospoda v molitvi  in ga prosimo: »Pomagaj mi biti ubog v duhu,
Gospod. Česa se moram otresti,  da me boš lahko napolnil?« Ko bomo pred Boga
prihajali  praznih  rok,  bomo  opazili  milosti,  ki  nam jih  je  Jezus  obljubil:  njegovo
kraljestvo bo postalo nekaj, kar bomo vsak dan prepoznavali in v njem živeli.
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Ostala oznanila
* 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 13h do 14h. Že v naprej hvala.

* Na praznik Marijinega rojstva, 8. 9. je maša tudi v župniji Vrh Sveti 
Trije Kralji ob 10h kod romarski shod. Vodil in daroval jo bo gospod Jože Lap. 

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

* V soboto, 21. septembra je srečanje slovenske mladine v Stični – 
Stična mladih: pod geslom Tukaj sem – zgodi se. 
Kot vsako leto bo srečanje potekalo od 9. ure do 17.30. Ustvarjalci pripravljajo 
pestre vsebinske programe in delavnice. Ob 14.15 bo maša, po njej pa 
zaključni koncert s Stična bendom. 

* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
Starši spodbudite svoje otroke, da bodo postali dejavni pri služenju.

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

8.9.  Matevž Lukan in Ema Kavčič  starejši farani
15.9.  Cilka Jereb in Vilma Kunc  Branka Jereb in Klemen Jereb
22.9.  Marja Čuk in Vilma Kunc  Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za mesec september  Mojca Skvarča
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
 Ministriranje:

Teden od 8.9. do 15.9. Anže Treven
Teden od 15.9. do 22.9. Lovro Benedičič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 13, od 7.9. do 13.9.  sk. 14, od 14.9. do 20.9.  sk. 15, od 21.9. do 27.9.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 8.9.2019 do 22.9.2019, Leto XV. št. 18/367

Blagor ubogim v duhu 
Izpraznimo se in Jezus nas bo napolnil 
Kakšne podobe nam pridejo pred oči, ko pomislimo na kraljestvo? Morda vitezi v

bleščečem oklepu, lepe dame, oblečene v fino svilo, in utrjen grad, obdan z jarkom.
Ali morda pomislimo na kaj sodobnejšega: dvor kraljice Elizabete, na primer. Naj si
predstavljamo  srednjeveške  viteze  ali  sodobne  vladarje,  naše  podobe  kraljestva
običajno vsebujejo blišč, bogastvo in spletke. 

Namesto  tega  si  poskusimo  predstavljati  drugačno  kraljestvo,  v  katerem  živijo
delavci in kmetje, ki se zbirajo ob kralju, ki je tudi sam navaden tesar. Ne poslušajo
glasbe potujočih pevcev, temveč tega moža, ki jim pripoveduje zgodbe o sejalcih in
semenu ter sinovih in očetih. 

To je kraljestvo,  ki  ga je uvedel  Jezus.  Skoraj  v  vseh pogledih je drugačno od
zemeljskih kraljestev. Jezus je v govoru na gori Božje kraljestvo opisal kot življenje
molitve, posta in dajanja miloščine ter nastavljanja drugega lica. Z ljudmi ravnamo
tako,  kot bi  želeli,  da bi  drugi  ravnali  z  nami,  in neomajno zaupamo, da bo Bog
poskrbel za nas. 
Ni naključje, da je Jezus govor na gori začel z blagri – nizom osmih milosti, ki smo jih
deležni,  kadar  živimo  po  Božjih  vrednotah.  Blagri  so  tako  rekoč  »fotografija«
preostanka  Jezusovega  nagovora  in  nas  učijo  živeti  kot  prebivalci  nebeškega
kraljestva.  Poleg  tega  obljubljajo  plačilo:  življenje,  polno  sreče.  Grška  beseda,  ki
pomeni »blagor«, s katerim se začne vsak stavek, makarios, pomeni »srečen«. 
Marsikaj  bi  lahko povedali  o posameznih blagrih,  vendar se bomo tokrat  posvetili
samo  prvemu,  ki  se  glasi:  »Blagor  ubogim  v  duhu,  kajti  njihovo  je  nebeško
kraljestvo« (Mt 5,3). Ugotavljali bomo, kako ga lahko uporabimo v praksi, da bomo
življenje in srečo v kraljestvu še globlje doživeli. 

Življenje v razdajanju -  Če hočemo razumeti, kaj pomeni biti ubog v duhu, je
najbolje, če pogledamo samega Jezusa. Bolj kot vsi drugi je ta blagor živel v polnosti
in popolnosti. Zakaj? Ker ubog v duhu v svojem bistvu pomeni, da se izpraznimo pred
Bogom in smo pripravljeni storiti vse, kar nam naroča nebeški Oče. >>

http://zupnija.rovte.eu/

