
13. nedelja med letom
Evangelij: KRISTUSA BOMO VREDNI, ČE NOSIMO SVOJ KRIŽ Mt 10,37-42

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 28.6.2020 do 4.7.2020
nedelja, 28.6. Sveti Irenej, škof in mučenec

7:30h – za farane
10h  Marija in Anton Lazar, obletna, Petkovec 19

ponedeljek, 29.6. SVETI PETER IN PAVEL apostola, slovesni praznik
 8h  Štefan Sivec, obletna, Petkovec 11
19h  Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

torek, 30.6. Prvi mučenci rimske Cerkve; Sklep pobožnosti »vrtnic«
19h  Peter Hladnik, godovna, Petkovec 37d

sreda, 1.7. Estera, svetopisemska žena
19h  Anton-Zvone Trpin, pogrebna maša, Rovtarske Žibrše 5

četrtek, 2.7. Sveti Janez Frančišek, Regis, duhovnik
19h – v dober namen, Rovte 11

petek, 3.7.
Prvi petek

SVETI TOMAŽ, apostol, praznik
19h  starši Skvarča (dano iz Borovnice)

sobota, 4.7.
Prva duhovniška

Sveta Elizabeta Portugalska, karitativna delavka
19h  Zdravko Trpin, obletna, Rovte 122

 (Nadaljevanje iz naslovne strani)
Ker jo je imel rad, je šel z njo in med posegom je bil tako prestrašen, da jo je

močno stiskal za roko, obraz pa so ji močile njegove solze.
Po dveh tednih sta se razšla, ona pa se je preselila v Kalifornijo. Kot špansko govoreča

asistentka  se  je  zaposlila  v  kliniki  za  splave,  da  bi  ženske  latinskoameriških  korenin
spremljala ob teh stresnih posegih. V kliniki so opravili po petdeset splavov na teden. Pred
nesrečnimi materami ni smela omeniti besed, kot so dojenček, oče, mama, ona, on …
Celo fetus ali zarodek ne, da se ženske ob asociaciji na otroka ne bi premislile. Ko so se
spraševale, ali bo otrok ob posegu kaj čutil, jim je govorila o kepi tkiva, po posegih pa je
morala zavržene otroke, ki so imeli na ročicah že prstne odtise, v vreči odnesti v posebno
odlagališče, da so jih pozneje odvrgli kot smeti.

Patricia je vsak dan jokala in trpela, ko pa je v kliniko prišla šestnajstletnica v četrtem
mesecu nosečnosti, ki je pod srcem nosila dvojčka, je stekla z grozljivega kraja in se ni
nikoli več vrnila.

Takratni fant ji je kot zdravilo za bolečino ponudil kokain, tako da je pristala v svetu
omame in na cesti. Ko jo je nekega dne zapustil tudi fant, se je zavedla, da nima nikogar
več. Tedaj se je v joku obrnila na Boga Očeta, ki  mu je kot deklica z baloni pošiljala
pisma. Zahvalila se mu je za družino in vse blagoslove, ki jih je od njega prejela ter hkrati
uničila. Za vse ga je prosila odpuščanja. Na ulici se je zvila v položaj zarodka in ihtela.
Pred njo se je pojavilo svetlolaso dekle in ji reklo: »Jezus te ljubi!« Neznanka je delala kot
natakarica v restavraciji in ko je videla nesrečno zgubljeno brezdomko, je zanjo molila.
Začutila  je,  da  želi  Gospod  trpečemu dekletu  reči,  da  je  ne bo  zapustil,  četudi  bi  jo
zapustila oče in mati, ter da ji odpušča vse, kar je storila. Ženska jo je dvignila inodpeljala
domov k očetu. >>

Ciril in Metod, sozavetnika Evrope, slovesni praznik
Evangelij: DOBRI PASTIR DA ŽIVLJENJE ZA OVCE Jan 10,11-16

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za
ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce
pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v
skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene
pozna Oče in jaz poznam Očeta;  in svoje življenje dam za ovce.  Še druge ovce
imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo
ena čreda, en pastir.

 Mašni nameni od 5.7.2020 do 12.7.2020:
nedelja, 5.7. Nedelja Slovencev po svetu

7:30h – za farane
10h  Marija Glogovšek, dano Petkovec 35
Slovesnost prvega svetega obhajila

ponedeljek, 6.7. Sveta Marija Goretti, devica in mučenka
19h  Marija in Miroslav Novak, obletna, dano iz Logatca 

torek, 7.7. Vilibald, škof
smrtni dan božjega služabnika Antona Vovka (+1963)
19h  iz družine Molk (Veronika)

sreda, 8.7. 19h  Anton-Zvone Trpin, osmi dan, Rovtarske Žibrše 5
četrtek, 9.7. Sveti Avguštin Zhao Rong, duhovnik 

in drugi kitajski mučenci
19h  France Dolžan, duhovnik

petek, 10.7. Amalija, redovnica
19h  starši Medved, Petkovec 15

sobota, 11.7. Sveti Benedikt, opat, sozavetnik Evrope, praznik
 9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 12.7. 7:30h – za farane
10h  Miroslav Moljk, obletna, Rovtarske Žibrše 4

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Čeprav je Patricia mislila, da bo nanjo jezen, jo je oče sprejel, kot da ni storila ničesar

hudega. Prosila ga je odpuščanja, on pa je rekel: »Dobrodošla doma!« Njena mama se je
vrnila v katoliško Cerkev in poskrbela za svojo ranjeno hčerko. Tri leta je zanjo na kolenih
molila  in  sedaj  je  bila  priča  čudežu.  »Ni  mi  važno,  kaj  o  tebi  misli  svet,  če  nimaš
prijateljev, če mislijo, da si odvisna od drog, da si zguba. Bog o tebi pravi, da si hčerka
Najvišjega in  princesa Kralja  kraljev!  Nisi  vredna zaradi  izobrazbe,  kariere,  prijateljev.
Vredna si, ker je zate prelil zadnjo kapljo krvi!« ji je zatrjevala.

Odpuščanje in ljubezen staršev sta jo ozdravljala. Vrnila se je tudi k zakramentom, k
spovedi in obhajilu. Pridružila se je programu Rahelin vinograd, ki je namenjen žrtvam
splava. Med duhovnimi vajami je spoznala, da je mati in ne le ženska, ki je ubila svoje tri
otroke. Še vedno živijo, zato jim je obljubila, da bo popravila škodo, ki  jo je storila s
sodelovanjem pri splavih. Z vsem srcem se bori za življenje in je glas tistih, ki ga nimajo.

Marija Krebelj – je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel
Beseda pričevanja, Magnificat 7/2020, str. 17-19



Ostala oznanila
Obvezne maske v cerkvi zaradi preprečevanje okužb z COVID-19
Zaradi  virusa  COVID-19 so  bile  od  15.  marca svete maše brez prisotnosti
vernikov, v tem času ni bilo darovanja na Veliko noč in tudi darovanj v pušico.
Zato bo darovanje za novo župnišče na 13. nedeljo med letom 28. 6. pri obeh
mašah. Vsak prispeva po svojih zmožnostih. Darovanjepriporočam!   Župnik
* V ponedeljek, na praznik apostolov Petra in Pavla bodo posvečeni 

novi duhovniki – novomašniki. Običajne nabirke takoimenovani 
Petrov novčič ne bo. Prestavljena je na mesec oktober (4.10). V 
svojih osebnih molitvah se spomnimo novomašnikov in molimo za nove 
duhovne poklice.

* Na praznik apostolov Petra in Pavla (29.6.) bo popoldne ob 15h 
spovedovanje za prvoobhajance (3 A skupina),
v torek, 30. 6. ob 15h pa za prvoobhajance (3. B skupina).
Po spovedi je pomerjanje oblekic v veroučni učilnici.

* Starši prvoobhajancev boste imeli priliko za spoved v četrtek 2. 7. od
18 ure dalje in med mašo. Na razpolago bo tuj spovednik.

* Za prvi petek (3.7.) v dopoldanskem času bom obiskal in obhajal 
bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega in posvetilno molitev ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto bomo po maši zmolili litanije Matere božje, molili za nove 
duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V torek 7.7. po večerni maši je priprava na zakrament svetega krsta 
za starše in botre v veroučni učilnici.

Dodatna obvestila na spletni strani http://zupnija.rovte.eu 
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum  Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

28.6. Tadeja Gnezda, Marija Lukančič  Jerneja Kunc in Nevenka Malavašič
29.6. 8h Niko Skvarča in Cilka Jereb 19h Mojca Skvarča, Nevenka Malavašič
5.7.  Franja Tušar in Cilka Jereb starši prvoobhajancev
12.7.  Ema Kavčič in Tadeja Gnezda  Helena Rupnik in Nevenka Malavašič

Pogrebne maše za mesec junij  Marja Čuk
Pogrebne maše za mesec julij  Franja Tušar
Pogrebne pušice za mesec junij  Anton Lukančič
Pogrebne pušice za mesec julij  Niko Skvarča

 Ministriranje:
Teden od 28.6. do 5.7. Anže Treven
Teden od 5.7. do 12.7. Lovro Benedičič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 9, od 27.6. do 3.7.  sk. 10, od 4.7. do 10.7.  sk. 11, od 11.7. do 17.7.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 28.6.2020 do 12.7.2020, Leto XVI. št. 13/388
»Ni mi važno, kaj o tebi misli svet«

Patricia Sandoval  je izkusila Božje odpuščanje in usmiljeni  pogled najbližjih,  zato je
lahko postala zagovornica nerojenih.

Američanka mehiških korenin Patricia Sandoval je odraščala v ljubeči katoliški družini,
čeprav niso hodili k maši. Deklica je Boga dojemala kot Očeta. Spomni se, kako mu je
pisala pisma in mu jih navezana na balone pošiljala v nebo. Po Patricijinem prvem svetem
obhajilu je njena mama zapadla v new age. Ukvarjala se je s čarovništvom, tarot kartami,
čakrami, s hčerkama je izvajala obred, v katerem naj bi v sebi prebudile kačo …

Ko je bila Patricia stara 12 let, sta se njena starša ločila, mama pa se je preselila v
Mehiko. Pri spolni vzgoji v šoli se je odraščajoče dekle srečalo s spodbujanjem uporabe
kontracepcije, masturbacije in gledanja pornografije, češ da je to bolje kot promiskuitetno
menjavanje spolnih partnerjev.

Pri 19 letih je Patricia spoznala fanta, starega 25 let. Pripombe, da je na šoli  edina
devica in da jo bo moški pustil, če ne bo spala z njim, so jo spodbudile, da je z njim
vstopila v aktivno spolno življenje. Čeprav sta uporabljala kondom, je bil zaradi »nesreče«
pri  uporabi  njen test  nosečnosti  po šestih  mesecih skupne hoje pozitiven.  Fant je bil
srečen in ji  je obljubil, da jo bo ščitil, kar jo je v prvih mesecih nosečnosti pomirilo, v
četrtem  mesecu  pa  so  jo  prijatelji  prepričali,  da  si  bo  tako  uničila  življenje,  saj  ni
pripravljena biti mama. Splavila je, fantu pa je rekla, da je šlo za spontani splav. Po tem
dogodku je v njej zazevala praznina, v nočnih morah pa jo je zbujal otroški jok. Tudi njen
partner je postal depresiven, saj ga je v sanjah neka deklica klicala: »Očka!«

Po umetni prekinitvi nosečnosti je Patricia jemala kontracepcijske tabletke, vendar je po
šestih mesecih spet zanosila. Ni si upala v isto kliniko, saj se je bala očitkov, da ne živi
varne spolnosti. Splav je tokrat prenesla tako stoično, da ji je zdravnica čestitala kot prvi
ženski, ki ni niti zajokala. Domov se je vrnila z vrečo podarjenih kondomov in tabletk, ki
pa niso bili najboljše kakovosti, tako da je po šestih mesecih zanosila tretjič. Tudi tokrat
se je njen fant otroka razveselil. Zabrusila mu je, da gre za njeno telo in njeno odločitev.
Prisilila ga je, da je šel naslednje jutro z njo na kliniko, saj ni želela biti edina bremenjena
s splavom. >>


