
15. nedelja med letom
Evangelij: SEJAVEC SEJE BOŽJE SEME Mt 13,1 – 9

 Mašni nameni od 12.7.2020 do 18.7.2020
nedelja, 12.7. Sveti Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca

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

ponedeljek, 13.7. Sveti Henrik, kralj
19h   Franc Trpin, obletna in Zdravka Trpin, dano iz Logatca

torek, 14.7. Sveti Kamil de Lellis, duhovnik
19h  Janez Treven, osmi dan, Rovte 28

sreda, 15.7. Sveti Bonaventura, škof in cerkveni učitelj
19h  Vilka Treven, obletna, Petkovec 38

četrtek, 16.7. God Karmelske Matere božje
19h  Janez Kunc, obletna, Rovte 63

petek, 17.7. Aleš, spokornik
19h  Janez Treven, obletna, Petkovec 46

sobota, 18.7. Friderik (Miroslav), škof in mučenec
19h  Miroslav Moljk, godovna, Rovtarske Žibrše 4

************************************************************
 (Nadaljevanje iz naslovne strani)

Po krstu, preprostih vzorcih družinskega življenja in vernih učiteljih ali sorodnikih
nas je vabil k sebi. Vedno je bil ob nas, se veselil naših trenutkov milosti in jokal z
nami v trpljenju. To resnico težko uskladimo s polno stvarnostjo svojega življenja.
Morda bo za vedno ostala skrivnost, zakaj smo morali mi ali nekdo, ki nam je pri
srcu, prestajati trpljenje. Toda Sveto pismo nas uči: »Ko pojdeš čez vodo, bom s
teboj … ko pojdeš skoz ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal« (Iz 43,2). Bog nas
je nosil  blizu srca,  tudi  kadar se nam je zdelo,  da hodimo skozi  ogenj.  Tako ali
drugače se je trudil, da bi iz tega potegnil blagoslov, četudi ga še vedno ne vidimo. 

»Usmiljen sem. Poslal sem svojega Sina, da bi vam izkazal usmiljenje. Odpustil sem ti in
pozabil grehe in napake.«

Pomislimo, kako je Jezus ravnal z ljudmi, kot so Samarijanka (prim. Jn 4,4–42), cestninar
Matej (prim. Mt 9,9–13) in žena z alabastrno posodico (prim. Lk 7,36–50). Vedel je, da so
grešniki, vendar ni dovolil, da bi njihova preteklost postala ovira med njimi in njim. Odpustil
jim je in jih z veseljem povabil, naj hodijo za njim. Spomnimo se njegovih besed farizejem:
»Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike« (Mr 2,17). Mednje spadamo tudi mi!

Če nas torej težijo grehi iz preteklosti, ki se jih nikoli nismo spovedali, ne omahujmo, ampak
pohitimo h Gospodu. Z veseljem nam bo odpustil.  Kakor oče iz prilike o izgubljenem sinu
hrepeni, da bi nas znova sprejel v objem po tem čudovitem zakramentu (prim. Lk 15,11–32).
Želi nas očistiti, da preteklosti ne bomo videli kot vir obsodbe, ampak kot pričevanje Božjega
usmiljenja.

Bog nam grehov ne le odpušča, temveč jih tudi pozablja: »… in se ne spominjam tvojih
grehov« (Iz 43,25). >>

16. nedelja med letom – Marjetna nedelja
Evangelij: V BOŽJEM KRALJESTVU SO DOBRI IN SLABI Mt 13,24–30

 Mašni nameni od 19.7.2020 do 26.7.2020:
nedelja, 19.7. 7:30h – za farane

10h na Praprotnem Brdu – vsi  Trevnovi, Praprotno Brdo 7
ponedeljek, 20.7. Sveta Marjeta Antiohijska, devica in mučenka

19h  Iztok Tomazin, obletna, Petkovec 36
torek, 21.7. Sveti Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in učitelj

19h  Filipič in Zakrajšek, Rovte 100a
sreda, 22.7. Sveta Marija Magdalena, svetopisemska žena

19h  škof Alojz Uran, dano Petkovec 6b
četrtek, 23.7. Sveta Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope, praznik

19h  Ciril Peternel in vsi + Peternelovi, Rovte 82g
petek, 24.7. Sveti Krištof, mučenec, zavetnik šoferjev

19h  starši Lazar, obletna, Rovte 121
sobota, 25.7. Sveti Benedikt, opat, sozavetnik Evrope, praznik

19h  Jože Sivec, trideseti dan, Petkovec 11
nedelja, 26.7. Sveti Joahim in Ana, starši Device Marije

Krištofova nedelja
7:30h – za farane
10h  Matilda Medved in Ivan Medved, obletna, Petkovec 15

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
 Če se Bog ne spominja več naših grehov, bi jih morali pozabiti tudi mi. Jezus je

šel na križ, da nam ne bi bilo treba nositi bremen sramu zaradi grehov, ki se jih
njegov Oče sploh ne spominja več.Zato ga prosimo za milost, da bomo vse grehe
izročili v njegove ljubeče roke.

Božja  milost  pokriva  celo  naše napake – tiste  neuspehe,  ki  niso  bili  grešni,  vendar  jih
obžalujemo. Včasih je težko sprejeti,  da bomo zato,  ker smo ljudje, naredili  nekaj  napak,
nekatere med njimi bomo spoznali  šele pozneje.  Verjetno smo tedaj dali  vse od sebe. Ne
pozabimo, da Bog odpušča naše napake in slabe odločitve. Po svoji  milosti  jih lahko celo
uporabi za naše dobro. »Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu«
(Rim 8,28).

»Vso tvojo preteklost sem ti izkazoval dobroto, zvestobo in moč. Spomni se teh časov in
mojih milosti. Naj te to napolnjuje z zaupanjem in upanjem.«

Zlahka se posvečamo samo slabim dogodkom iz preteklosti in pozabimo številne milosti, ki
nam jih je naklonil Bog. Toda Sveto pismo nam naroča oziroma celo ukazuje: »Spominjajte se
čudovitih del, ki jih je storil« (Ps 105,5). To nam bo pomagalo videti, kako je Bog deloval v
našem življenju, v težavnih in sproščenih obdobjih. Pomagalo nam bo tudi rasti v hvaležnosti
za vse, kar je storil za nas. 

Če se le stežka  spominjamo Božje dobrote in zvestobe, poskusimo naslednje:  zapišimo
deset  dogodkov, ko smo opazili  Božji  blagoslov ali  se zavedali,  da je z nami. Na seznam
dodajajmo še druge dogodke, ki se jih spomnimo. To nam bo pomagalo videti preteklost z
Božjimi očmi in dvigniti  pričakovanja,  da bomo še naprej videli,  kako Bog deluje v našem
življenju. Julijski esej, Beseda med nami 7/2020, str. 5-7



Ostala oznanila
Obvezne maske v cerkvi zaradi preprečevanje okužb z COVID-19
* Veroučna spričevala bodo veroučenci prejeli v nedeljo 12. julija po 

obeh mašah.
* Na 16. nedeljo med letom (19. 07.) je ob 10 uri sveta maša v podružnični 

cerkvi svetega Nikolaja na Praprotnem brdu.
Obhajamo Marjetno nedeljo, žegnanje.
Pri maši je že ustaljeno darovanje za cerkev.

* Krištofovo nedeljo bomo ohajali v nedeljo 26. julija 2020. Letošnja 
Akcija MIVA je že 33. po vrsti in zdi se, da so potrebe po prevoznih 
sredstvih naših misijonarjev v letošnjem letu še posebno velike.
Vozila, kupljena preko darov MIVA so misijonarjem v veliko pomoč.
Del nabirke na to nedeljo je namenjen našim misijonarjem v misijonih.

********************************************************* 
Podelitev zakramenta svete birme bo v župniji
 v nedeljo 11. oktobra 2020 ob 9 uri dopoldne.
Birmovalec bo ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar.
*********************************************************
* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.

Starši spodbudite svoje otroke, da bodo postali dejavni pri služenju.
* Redno srečanja Prenove v Duhu v Logatcu bodo ponovno v septembru po

večerni maši v kapeli doma Marije in Marte.
Maša za ozdravljenje in osvoboditev bo prav tako v septembru 2020.

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

12.7.  Ema Kavčič in Tadeja Gnezda  Helena Rupnik in Nevenka Malavašič
19.7. Marija Lukančič in Tadeja Gnezda Jerneja Kunc in Helena Rupnik
26.7.  Cilka Jereb in Matjaž Gnezda  Nevenka Malavašič in Klemen Jereb

Pogrebne maše za mesec julij  Franja Tušar
Pogrebne pušice za mesec julij  Niko Skvarča

 Ministriranje:
Teden od 12.7. do 19.7.  Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 19.7. do 26.7.           Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 11, od 11.7. do 17.7.  sk. 12, od 18.7. do 24.7.  sk. 13, od 25.7. do 31.7.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj.

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

Oznanila od 12.7.2020 do 26.7.2020, Leto XVI. št. 14/389
Gospodar našega časa

Pogled v preteklost z Božjimi očmi
Spomin na preteklost  Ali radi gledamo stare fotografije? Mogoče se vidimo kot mlado

mamico ali  očka z malčki  ob sebi,  ki  so zdaj odrasli  in imajo svoje otroke. Morda vidimo
pokojno mamo, očeta ali sozakonca ter čutimo zbodljaj žalosti. Ali pa se hihitamo oblačilom, ki
so bila tedaj v modi. Kadar gledamo stare fotografije in posnetke, se v nas zagotovo prebudi
množica čustev.

Enako velja, kadar se ozremo nazaj na svoje življenje. Mogoče smo hvaležni za dobre čase,
žalostni zaradi izgub ali obžalujemo napake. Morda si želimo, da bi se lahko vrnili v preteklost
in znova živeli dele svojega življenja. Ali pa smo nostalgični in si želimo, da bi bilo tako, kot je
bilo  nekoč.  Toda  karkoli  občutimo,  je  preteklost  minila.  Ne  moremo  znova  doživeti  ali
spremeniti tega, kar se je že zgodilo.

Včasih pa preteklost zbudi boleče spomine, ker dovolimo, da nas dogodki preganjajo ali
zameglijo naše razmišljanje o sedanjosti in prihodnosti. Morda se ukvarjamo z grehi, ki smo jih
storili že zdavnaj, mogoče še preden smo stkali odnos z Gospodom. Morda še vedno občutimo
krivdo zaradi njih ali se jih sramujemo, čeprav smo se jih že spovedali.

Ali pa živimo z obžalovanjem. Morda se sprašujemo: Kaj, če bi bil pogosteje doma, ko so
bili  moji  otroci  še  majhni?  Kaj,  če  sozakonca  ne  bi  jemal  za  samoumevnega?  Mogoče
premišljujemo, zakaj je Bog dopustil, da smo mi ali naši dragi trpeli. Morda ugibamo, ali je bil
Bog z nami v tistih obdobjih. Gospod želi posvetiti v vse te dogodke iz naše preteklosti, da bi
lahko prepoznali njegovo navzočnost v njih, v dobrih in hudih časih. 

Dovolimo Bogu, da nam razsvetli preteklost  Kako Bog želi, da bi razumeli preteklost?
Če bi pred Gospoda prinesli svoje veselje in žalost, uspehe in neuspehe, bi nam pomagal videti
preteklost z njegovimi očmi. Predstavljajmo si, kaj bi nam rekel:

»S teboj sem v slehernem trenutku tvojega življenja. Spremljal sem te, tudi kadar nisi videl,
da sem tam.«

Bog nas je spremljal že v materinem telesu. Ljubil nas je po skrbi, ki smo je bili deležni kot
otroci. Tudi kadar nas starši niso mogli ljubiti, kot bi morali, nas je Bog varoval in na nas izlival
milost. Bil je navzoč v vseh okoliščinah – dobrih in slabih – ter nenehno deloval. >>


