
17. nedelja med letom – Krištofova nedelja
Evangelij: BOŽJE KRALJESTVO JE VREDNO ŽRTVE Mt 13,44–52

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu
na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je
imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere.
Ko najde en sam dragocen biser,  gre in  proda vse,  kar ima,  in  ga kupi.  Nadalje  je
nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se
napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa poméčejo
proč. Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih
bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Ste doumeli vse to?« Rekli so mu:
»Smo.«   Tedaj  jim je  dejal:  »Zato je  vsak  pismouk,  ki  je  postal  učenec nebeškega
kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.«
Mašni nameni od 26.7.2020 do 1.8.2020
nedelja, 26.7. Sveti Joahim in Ana, starši Device Marije

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

ponedeljek, 27.7. Sveti Gorazd, Kliment in drugi učenci svetega Cirila in 
Metoda, god

19h   Frančiška Pivk in Stanislav Bolčina, obletna, Rovte 39
torek, 28.7. Viktor, papež

19h  Viktor in Ana Kogovšek, godovna, Petkovec 22
sreda, 29.7. Sveta Marta, svetopisemska žena

19h  Ivanka Lukan, obletna, Rovte 129a
četrtek, 30.7. Sveti Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj

19h  Janez Modrijan in za zdravje, Rovte 96
petek, 31.7. Sveti Ignacij Lojolski, redovni ustanovitelj

19h  Terezija Sivec, obletna, Petkovec 11
sobota, 1.8. Sveti Alfonz Marija Ligvorij

19h  Ivan Cigale, obletna in  Kržejčkovi, Rovte 70a
 (Nadaljevanje iz naslovne strani)

Tokrat mu je žena prišla naproti. Spodbujala ga je k fizični aktivnosti. Tako se je
začel posvečati jujitsuju in rokoborbi, kar ga je zasvojilo. Vadil je po 12 ur na dan in
osvojil zavidljive naslove. Njegov zakon pa je umrl. Najbolj osamljen je bil, ko je v
postelji gledal v ženin hrbet. Zbližal se je z drugimi ženskami, in čeprav so ga otroci
prosili, naj se od matere ne loči, sta jim pojasnila, da bo tako najbolje zanje. Prišel je
do  spoznanja,  da  je  za  svoje  težave  kriv  sam,  zato  se  mu  je  zdelo  še  toliko
pomembneje, da zapusti družino in otrokom ne povzroča dodatne škode. Veliko je
posedal s pištolo v roki in razmišljal, kako bi si vzel življenje, vendar se za to ni
odločil, ker jih ni želel prizadeti. Žena se je v tej družinski drami zatekla v cerkev. Bila
je tako jezna, da ni vedela, kako naj moli za moža, zato je Boga prosila: »Bog, naj
vidim Chada, kot ga vidiš ti. Pomagaj mi, da mu odpustim, kot mu odpuščaš ti.« Za
strtega moža je bilo ključno vprašanje, ki mu ga je zastavila, kako lahko počne toliko
stvari, doma pa odpove. Priznati je moral, da ima prav. >>

18. nedelja med letom
Evangelij: JEZUS NASITI VSO MNOŽICO S KRUHOM Mt 14,13–21

 Mašni nameni od 2.8.2020 do 9.8.2020:
nedelja, 2.8. Sveti Evzebij iz Vercellija, škof

Porcijunkula
7:30h – za farane
10h  Šemrov, Rovte 100a

ponedeljek, 3.8. Lidija, svetopisemska žena
19h  starši in bratje Moljk in Marija Molk, Rovtarske Žibrše 4

torek, 4.8. Sveti Janez Marija Vianney, duhovnik
19h  Karolina Bizjak, obletna in vsi  Cekcovi, Rovte 27

sreda, 5.8. Posvetitev bazilike svete Marije Snežne, god
19h  Marija, Anton in brat Janez Treven, Petkovec 46

četrtek, 6.8. JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI, praznik
19h  Marjan Pišljar, Rovtarske Žibrše 35

petek, 7.8.
Prvi petek

Sikst II., papež in tovariši mučenci
19h  Jože Cerpič, obletna, Petkovec 1a

sobota, 8.8.
Prva duhovniška

19h  Janez Treven, trideseti dan 
in  Zofija Treven, obletna, Rovte 28

nedelja, 9.8. 19. nedelja med letom – LOVRENCOVA NEDELJA
Sveta Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), 
mučenka, sozavetnica Evrope
7:30h – za farane
10h na PETKOVCU  Marjan Pišljar, Rovtarske Žibrše 35

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Odločil se je, da bo enak trud, kot ga vlaga v profesionalno življenje, vložil tudi v
družino. Svoje sklepe si je zapisal in ženo prosil, naj mu predstavi koga iz cerkve, ki
bi mu lahko pomagal.

Ko je predlaganemu mentorju pokazal svoje sklepe, jih je ta samo odrinil in mu
rekel, da to ne bo delovalo. »V ta načrt nisi vključil Boga,« mu je povedal. Tako se je
Chad odločil, da bo svoje življenje zaupal Kristusu, mentor pa mu je pomagal razviti
osebni odnos z Bogom, ki  ga prej ni živel.  S pomočjo branja Svetega pisma sta
razmišljala, kaj pomeni biti moški. Počasi je travmirani vojak lahko zopet nadzoroval
svoje vedenje. Spoznal je, da mora zaščititi ženo, ki se je zanj borila, ko je bil šibak.
Boga je prosil, da bi lahko do žene začutil sočutje in po dolgi molitvi so ga prevzela
čustva. Dve uri je samo jokal in izkusil, kako lahko Bog spremeni kamnito srce v
meseno.  Otroci  so  ga  doma  lepo  sprejeli.  Sedaj  se  je  moral  začeti  boriti  za
najpomembnejšo  stvar,  za  zakon.  Z  ženo  sta  ustanovila  fundacijo,  ki  pomaga
vojakom, ki trpijo za posttravmatsko stresno motnjo, in njihovim družinam. Ogromno
si jih po vrnitvi iz vojne vzame življenje in veliko njihovih zakonov razpade. Z ženo
sta kljub hudim preizkušnjam poročena že čez 20 let

Marija Krebelj - je posvečena sestra v skupnosti Emanuel. 
Magnificat 8/2020, str. 18-20



Ostala oznanila
Obvezne maske v cerkvi zaradi preprečevanje okužb z COVID-19
Pri nedeljskih mašah oddajte listek s telefonsko številko v škatlo
* Krištofovo nedeljo bomo obhajali v nedeljo 26. julija 2020.

Letošnja akcija MIVA, je že 33. po vrsti. Del nabirke te nedelje je 
namenjen našim misijonarjem.MIVA srečno na vseh poteh z veseljem 
darujmo, življenja rešujmo. Molitev: Dobri Bog,na priprošnjo svetega 
Krištofa nas varuj pred nevarnostmi in nezgodami. Utrdi v nas 
zavest odgovornosti in nas z vsake poti srečno pripelji domov.
Po Kristusu, našem Gospodu.  Amen.
SVETI KRIŠTOF – PROSI ZA NAS.

* Veroučenci, oddajte podpisana veroučna spričevala po maši v cerkvi 
ali pa v poštni nabiralnik na župnišču,tisti, 
ki jih še niste dobili, jih pridite iskat v župnišče.

* Za prvi petek v mesecu avgustu bom v dopoldanskem času 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 v avgustu bomo po večerni maši zmolili litanije Matere božje,
molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V nedeljo 9. avgusta je maša ob 10. uri v cerkvi svetega Hieronima 
na Petkovcu. Obhajamo Lovrencovo nedeljo.
Pri maši je že ustaljeno darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve.
Darovanje priporočam.

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

26.7.  Cilka Jereb in Matjaž Gnezda  Nevenka Malavašič in Klemen Jereb
2.8.  Matjaž Gnezda in Franja Tušar  Nevenka Malavašič in Mojca Skvarča
9.8. Tadeja Gnezda in Marija Lukančič  Ema Kavčič in Marja Čuk

Pogrebne maše za mesec julij  Franja Tušar
Pogrebne maše za mesec avgust  Cilka Jereb
Pogrebne pušice za mesec julij  Niko Skvarča
Pogrebne pušice za mesec avgust  Peter Istenič

 Ministriranje:
Teden od 26.7. do 2.8.  Lovro Benedičič
Teden od 2.8. do 9.8.  Andraž Kavčič in Urban Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 13, od 25.7. do 31.7.  sk. 14, od 1.8. do 7.8.  sk. 15, od 8.8. do 14.8.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj.

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

Oznanila od 26.7.2020 do 9.8.2020, Leto XVI. št. 15/390

»Rekla bi mi, da sem pošast!«
»Odvrzi pištolo!« je vpil ameriški policist Chad Robichaux družinskemu očetu, ki se

mu je po prepiru z najbližjimi z orožjem približal izza vogala. Njegova žena in otroci
so jokali v drugem delu stanovanja. Napadalec se je s Chadom začel ruvati. Ko je
policist uvidel, da se drugače ne bo zmogel ubraniti, je sprožil svojo pištolo. Skupaj s
kolegom sta v moškega izstrelila enajst nabojev. Ta se je med padanjem na kolena
obrnil, policista pogledal in rekel: »Ubil si me!«

Chad je imel občutek, da s sebe ne more sprati krvi nasilneža, ki ga je ubil pred
očmi njegove družine. Potreboval bi toplo besedo in podporo, ko pa je doma ženi
pripovedoval  o  dogodku,  ga  je  ta  naivno  poslušala,  kot  da  bi  šlo  za  vsakdanji
pripetljaj,  ko  mora  policist  pač  ubiti  hudobneža,  in  zaspala.  Počutil   se  je  hudo
zavrnjenega. Ta primer policijske intervencije je preučilo sodišče, in čeprav je Chad
dobil medaljo za hrabrost, je kmalu po tem dogodku zapustil policijske vrste.

Zaposlil se je v ameriški vojski. Po terorističnem napadu na newyorška dvojčka je
bil poslan v Afganistan. Misije se je lotil z ideali, kako se bo boril s sovražnikom,
vendar  je  hitro  ugotovil,  kako  daleč  lahko  seže  človekova  hudobija,  ki  zaradi
sebičnosti ne prizanaša niti ženskam in otrokom. Krute resničnosti ni mogel osmisliti
ali predelati. Tudi sam je postal drugačen človek, ki je prestopil mejno črto nasilja.
Ob prihodu domov se ni počutil slabo, ko je ob ženinem joku, češ da ji je s svojimi
zlobnimi  izjavami  zlomil  srce,  v  zid  vrgel  torto  in  tako  svoji  hčerki  uničil
rojstnodnevno praznovanje. Jezen je bil na ženo, ker ji ni mogel povedati, kaj je
počel v vojni, saj bi mu rekla, da je pošast, je povedal na spletnem portalu I am
second. Da bi zaščitil družino, se je od nje izoliral.

Ko se je leta 2007 vrnil z osme misije v Afganistanu, je začel doživljati panične
napade. Tega ni povedal nikomur, ker bi lahko izpadel kot šibak. Iz jeznoriteža se je
prelevil v zlomljenega človeka. Zaradi posttravmatske stresne motnje so ga umaknili
iz vojaških akcij, kar ga je zelo prizadelo; prej je namreč veljal za dobrega vojaka.>>


