25. Nedelja med letom – Slomškova in Ekumenski dan

26. Nedelja med letom – Mihelova nedelja

Evangelij: IZBIRA MED BOGOM IN BOGASTVOM
Evangelij po Luku

Evangelij: V VEČNOSTI IMA VSE DRUGAČNO VREDNOST
Evangelij po Luku

Lk 16,1-13

Mašni nameni od 22.9.2019 do 28.9.2019

nedelja, 22.9. 7:30h – za farane
10h  Godobovski, Petkovec 6a
ponedeljek, 23.9. Sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik
19h  iz družine Petkovšek, Rovte 131
Blaženi Anton Martin Slomšek, škof, zavetnik učiteljev,
torek, 24.9.
vzgojiteljev, katehetov, kmetov, slovenskega
kmetijstva, kmetijskega slovstva, zavetnik nove
evangelizacije, praznik
19h  Marjan Brenčič, Petkovec 39
Nikolaj iz Flüe, kmet
sreda, 25.9.
19h  Slavko Šinkovec, trideseti dan, Rovte 44
Sv. Kozma in Damijan, mučenca
četrtek, 26.9.
19h  Franc Istenič, obletna, Rovte 126
Sv. Vincencij Pavelski, duhovnik, redovni ustanovitelj
petek, 27.9.
lazaristov
19h  Mihael Petkovšek, godovna, Rovte 131
Venčeslav, mučenec
sobota, 28.9.
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
Kvatrna
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Okrog njega so leteli šrapneli in blato, njega pa se ni nič dotaknilo. Tedaj je
pomislil, da se dobesedno uresničuje Psalm 91: »Ne boš se bal nočne strahote,
ne puščice, ki leti podnevi … Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal, naj te
varujejo na vseh tvojih potih.« (Ps 91,5; 11) Bil je priča čudežu.
Vsi iz njegove patrulje so preživeli in so zasledovali umikajoče se nasprotnike.
Steve še danes težko zadržuje solze, ko pomisli na ubitega vietnamskega
mladeniča, ki je bil star le kakšnih petnajst let, v denarnici pa je nosil fotografijo
svoje matere in sestre, ki ne bosta nikoli izvedeli, kaj se mu je zgodilo.
Ker je bil tako čudežno obvarovan smrti, je Steve sprevidel, da mora biti tudi
ostalo Sveto pismo resnično, če se je že Psalm 91 tako dobesedno izpolnil. Ob
branju Biblije se je učil, kako ljubiti sovražnike, in odkril je svoje grehe. Skušal je
živeti po desetih Božjih zapovedih in svoje življenje naravnati po Božji besedi. Še
danes je hvaležen človeku, ki je svoj čas podaril za deljenje knjižic vojaškim
nabornikom, in tistim, ki so plačali za njihovo tiskanje, kot je omenil v pričevanju
na internetni strani svetopisemske založbe Gideon.
Marija Krebelj, je posvečena sestra v skupnosti Emanuel.
Beseda Pričavanja, Magnificat 9/2019 str. 17,18
***************************************************************
Ministriranje:
Teden od 22.9. do 29.9.
Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 29.9. do 6.10.
Anže Treven

Lk 16,19-31

Tisti čas je rekel Jezus farizejem: Bil je bogatin, ki se je oblačil v škrlat in tančico ter se
dan na dan sijajno gostil. In bil je neki revež, po imenu Lazar, ki je ležal pri njegovih
vratih, poln čirov, in se je želel nasititi s tem, kar je padalo z bogatinove mize. Pa tudi psi
so prihajali in mu lizali čire. Umrl pa je revež in angeli so ga nesli v Abrahamovo naročje.
Umrl je tudi bogatin in je bil pokopan. Ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil svoje
oči in zagledal od daleč Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: ›Oče
Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi
ohladi jezik, zakaj silno trpim v tem plamenu.‹ Abraham pa je rekel: ›Sin, spomni se, da si
prejel dobro v svojem življenju in prav tako Lazar hudo; zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš.
Vrh tega je med nami in vami narejen velik prepad, da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam,
ne morejo; pa tudi od ondod ne morejo sem.‹ In rekel je: ›Prosim te torej, oče, da ga
pošlješ v hišo mojega očeta; imam namreč pet bratov in te naj posvari, da tudi oni ne
pridejo v ta kraj trpljenja.‹ Abraham pa reče: ›Imajo Mojzesa in preroke, te naj
poslušajo!‹ Le-ta je pa odgovoril: ›Ne, oče Abraham, temveč, ako pojde do njih kdo izmed
mrtvih, se bodo spokorili.‹ Rekel pa mu je: ›Ako ne poslušajo Mojzesa in prerokov, ne
bodo verjeli, tudi če kdo od mrtvih vstane.‹

Mašni nameni od 29.9.2019 do 6.10.2019:
nedelja, 29.9.

Sv. Mihael, Rafael in Gabrijel, nadangeli
7:30h – za farane
10h  Franci Založnik, obletna, Rovte 128a
ponedeljek, 30.9. Sv. Hieronim, duhovnik in učitelj
Smrtni dan +1999 božjega služabnika Andreja Majcna
18h na Petkovcu  Anton Lazar, Petkovec 43a
torek, 1.10.
Mesec rožnega venca
Sv. Terezija Jezusova, devica in učiteljica
18h  starši Malavašič, Rovte 104f
sreda, 2.10.
Sv. Angeli varuhi, god
18h  Jožefa Trpin, obletna, Rovte 126
četrtek, 3.10.
Sv. Frančišek Borgia, duhovnik
18h  Jože Jeršič, Rovte 79, dano Miha Jeršič
petek, 4.10.
Sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
Prvi Petek
18h  Vinko Corn, obletna, Rovte 124
sobota, 5.10.
Sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
nedelja, 6.10. 27. nedelja med letom – Rožnovenska nedelja
Začetek »Tedna za življenje«
Sv. Bruno, ustanovitelj Kartuzijanov
7:30h – za farane
10h  Tilka Trpin in vsi  Trpin, obletna
in  Marija Pižeta in Štefan, Rovtarske Žibrše 5
14h – Rožnovenska pobožnost

Ostala oznanila
* Na 25. nedeljo med letom, 22. 9, je nabirka pri obeh mašah namenjena za
Zavod Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.
* V sredo, 25. 9. je po večerni maši srečanje za člane ŽPS v prostorih nad
zakristijo. Tema srečanja za september: V kakšnega Boga verujemo katoličani?
(Priročnik za člane ŽPS – Krščeni in poslani str. 8.)
* 26. nedeljo med letom, 29. 9. je za našo župnijo Mihelova nedelje,
farno žegnanje. Na ta dan godujejo nadangeli Mihael, Rafael in Gabrijel.
Nadangelu Mihaelu posvečena župnijska cerkev. Slika v prezbiteriju prikazuje
prizor: Boj nadangela Mihaela z zavrženimi angeli. Sliko je naslikal leta 1914
slikar Simon Ogrin iz Vrhnike. Pri obeh mašah je že ustaljeno darovanje z
namenom za novo župnišče. Darovanje priporočam.
* V ponedeljek, 30. septembra obhajamo god Svetega Hieronima, po
katerem je posvečena cerkev na Petkovcu. Maša je ob 18h na Petkovcu.
* Z mesecem oktobrom pričenjamo rožnovensko pobožnost. Ob nedeljah
bomo milili rožni venec ob 14h, ob delavnikih pa pred sveto mašo. Tudi sami
doma obnovite molitev.
* Delavniške maše bodo z mesecem oktobrom ob 18h.
* Za prvi petek, 4. 10. 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.
* Spominska sveta maša na Teharjah bo v nedeljo 6. 10. ob 11h.
Odhod avtobusa iz Rovt ob 7h izpred cerkve. Prijavite Jur Bus, tel: 041 721-997

Zahvala: Srečanje Bolnih in ostarelih Rovte 8.9.2019
Iskrena Hvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli k srečanju Bolnih in Ostarelih. Še
posebej velja Zahvala zaposlenim otroškega vrtca, ki ste nam velikodušno
odstopili prostore za izvedbo družabnega dela srečanja.
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča
22.9. Marja Čuk in Vilma Kunc
29.9. Ema Kavčič in Marija Lukančič
Helena Rupnik in Matjaž Gnezda
6.10. Marja Čuk in Cilka Jereb
Matevž Lukan Jerneja Kunc
Pogrebne maše za mesec september
Mojca Skvarča
Pogrebne maše za mesec oktober
Franja Tušar
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 15, od 21.9. do 27.9. sk. 16, od 28.9. do 4.10. sk. 17, od 5.10. do 11.10.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 22.9.2019 do 6.10.2019, Leto XV. št. 19/368

Obvarovan
Čeprav Steve Simms ni bil kristjan, je verjel v Boga. Lepote stvarstva si ni mogel
razložiti drugače, kot da se za čudesi narave skriva Stvarnik.
Leta 1967 je pri enaindvajsetih letih vstopil v ameriško vojsko. Ob izhodu
dvorane, kjer so se javljali bodoči vojaki, je bila stojnica z drobnimi knjigami. Tam
mu je neki moški ponudil izvod Nove zaveze s Psalmi in Pregovori. Novopečeni
vojak se knjižice ni branil.
Po nekajmesečnem usposabljanju se je lahko pred odhodom v Vietnam za nekaj
dni vrnil domov. Mati njegovega najboljšega prijatelja mu je med obiskom
predstavila Psalm 91, ki govori o tem, kako Bog varuje tiste, ki se zatekajo k
njemu. Ne morejo jim škodovati niti vojne vihre. Steve ga je velikokrat prebiral in
tolažilne besede so preganjale strahove, ki so se pred soočanjem z vojno nabirali
v njem. Vedel je, da bo priča težkim dogodkom.
Kot vojak je nosil knjižico v nepremočljivi vrečki v prsnem žepu vojaških oblačil.
Ko ga je bilo strah, je bral omenjeni psalm in v njem vedno našel tolažbo.
Na začetku januarja 1968 je moral skupaj s svojim bataljonom varovati cesto, ki
je južni Vietnam povezovala z glavnim mestom Hanojem. Proti koncu meseca je
dobil nekega večera prek radia od patrulje sporočilo, da se jim po cesti bliža
množica vietnamskih vojakov. Bilo jih je veliko več, kot so jih pričakovali. Kljub
premoči nasprotnikov Američani niso dobili okrepitve. 30. januarja 1968 je
namreč vietnamska vojska izvedla ofenzivo, v kateri je napadla čez sto okupiranih
mest.
Naslednje jutro je Steve s patruljo odšel nadzirat območje. Prebijali so se skozi
gosto džunglo in prišli do čistine, na kateri so opazili bodečo žico. Ko so stopali
čeznjo, je džungla nenadoma zažarela od eksplozij. Padli so v zasedo in Steve je
bil gotov, da bo umrl. Streljal je, v njegovi neposredni bližini pa je eksplodiralo
več granat, ki bi ga morale po vseh naravnih zakonitostih ubiti.
>>

