
19. nedelja med letom – LOVRENCOVA NEDELJA
Evangelij: JEZUS VABI PETRA K SEBI Mt 14,22-33

Mašni nameni od 9.8.2020 do 15.8.2020
nedelja, 9.8. Sveta Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), 

mučenka, sozavetnica Evrope
7:30h – za farane
10h na PETKOVCU  Marjan Pišljar, Rovtarske Žibrše 35

ponedeljek, 10.8. SVETI LOVRENC, diakon in mučenec
19h  starši in brat Lukan, obletna, Petkovec 45

torek, 11.8. Sveta Klara, devica, redovna ustanoviteljica
19h  Vinko Slabe, godovna, Petkovec 16

sreda, 12.8. Sveta Ivana Frančiška Šantalska, redovnica
19h  Franc in Marjana Logar in sorodniki, Rovte 133

četrtek, 13.8. Sveti Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik in mučenec
19h  Tomaž Reven, obletna in Valentin Skvarča, Rovte 54

petek, 14.8. Sveti Maksimilijan Marija Kolbe, duhovnik in mučenec
19h  Veronika, Milan in Verica Križaj, obletna, Rovte 85a

sobota, 15.8. MARIJINO VNEBOVZETJE, slovesni in zapovedani 
7:30h – za farane
10h – maša je v cerkvi v SMREČJU, župnija ŠENTJOŠT

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

Zaradi vseh teh skrbi živimo v nenehni tesnobi. Morda pretiravamo ali sprejemamo
pomembne odločitve, ne da bi najprej pomislili, kaj bi rekel Bog. Ne želi, da bi živeli v
strahu. Jezus nam je na začetku javnega delovanja povedal: »Ne skrbite za jutri,
kajti  jutrišnji  dan  bo  skrbel  sam zase« (Mt  6,34).  Kako se  torej  lahko  naučimo
zaupati prihodnost Očetu, kakor je to delal Jezus?

Abraham je zaupal Bogu  Pri Abrahamu, našem očetu v veri, poiščimo nekaj
nasvetov. Ko ga je Bog poklical, je živel v hiši prednikov v Uru, današnjem Iraku.
Bog mu je naročil: »Pojdi iz svoje dežele … v deželo, ki ti jo bom pokazal« (1 Mz
12,1). To je bila zahtevna naloga, toda Bog mu je obljubil še nekaj večjega: »V tebi
bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje« (1 Mz 12,3). 

In tako je Abraham zapustil  svoj dom in rodbino. Ni  poznal prihodnosti  niti  ni
vedel, kam odhaja. Pa vendar je zaupal Božjim obljubam in dovolil Bogu, da je dan
za dnem uresničeval svoj načrt, vse do kanaanske dežele. 

Bog je pozneje obljubil Abrahamu toliko potomcev, kot je zvezd na nebu (prim. 1
Mz 15,5). Ta obljuba se je Abrahamu in njegovi ženi Sari gotovo zdela neuresničljiva.
Oba sta bila stara in neplodna. Toda Sveto pismo omenja, da je Abraham veroval
Gospodu »in ta mu je to štel v pravičnost« (1 Mz 15,6). To je bila še ena obljuba,
zaradi katere sta morala Abraham in Sara zaupati prihodnost Gospodu. Pravzaprav je
trajalo več let, preden je Sara zanosila in rodila Izaka. Ves čas pred tem sta morala
verovati v Božje obljube in se jih trdno oklepati. >>

20. nedelja med letom
Evangelij: KRISTUS HVALI VERO POGANSKE ŽENE Mt 15,21–28

 Mašni nameni od 16.8.2020 do 23.8.2020:
nedelja, 16.8. Sveti Rok, romar in spokornik

7:30h – za farane
10h  starši Jereb in brat France, godovna in obletna, 

Rovte 153
ponedeljek, 17.8. Sveti Hijacint, duhovnik

19h  Jožefa Trpin, obletna, Rovte 126
torek, 18.8. Sveta Helena, cesarica

19h  starši Petkovšek in Kavčič, Petkovec 6b
sreda, 19.8. Sveti Janez Eudes, duhovnik

19h  Sivcovi, Petkovec 11
četrtek, 20.8. Sveti Bernard, opat in učitelj

19h  Janko Slabe, dano Petkovec 16
petek, 21.8. Sveti Pij X., papež

19h  iz družine Molk(dano Veronika)
sobota, 22.8. Devica Marija Kraljica, god

19h  Janez Reven, trideseti dan, Rovte 54
nedelja, 23.8. 21. nedelja med letom

Sveta Roza iz Lime, devica, redovnica
Dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov
7:30h – za farane
10h  Anton-Zvone Trpin, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 5
15h – za vse žrtve totalitarnih režimov in povojnih 

pobojev; spominsko mašo bo vodil in daroval 
murskosoboški škof ordinarij dr. Peter Štumpf

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Ne  bojmo  se  smrti   Poleg  zaupanja,  da  ima  Bog  v  rokah  našo  zemeljsko
prihodnost,  mu moramo zaupati  tudi  nebeško.  Razmišljanje  o  smrti  lahko  v  nas
vzbudi  nelagodje ali  strah.  »Nisem pripravljen na srečanje  z  Gospodom,« morda
mislimo. Toda nihče med nami ni pripravljen. Kako naj torej gledamo na svojo smrt?
Po Jezusovi zaslugi nas lahko navdaja zaupanje namesto groze in strahu. Spomnimo
se Jezusove obljube učencem: »Vaše srce naj se ne vznemirja. … V hiši  mojega
Očeta je veliko  bivališč.  Če bi  ne bilo  tako,  ali  bi  vam rekel:  Odhajam, da vam
pripravim prostor?« (Jn 14,1–2). Če bomo po najboljših močeh živeli za Gospoda in
zaupali v to, kar je Jezus za nas storil na Kalvariji, ga bomo pripravljeni srečati, ko bo
napočil ta dan.
Ko premišljujemo o prihodnosti na tem in onem svetu, smo lahko prepričani, da Bog
ves čas skrbi za nas. Psalmist pravi: »Jaz pa vate zaupam, o Gospod. … V tvoji roki
so  moji  časi«  (Ps  31,15.16).  Naš  zvesti  Oče  je.  Zato  sebe  in  svojo  prihodnost
izročimo v njegove ljubeče in zanesljive roke. 
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Ostala oznanila
Obvezne maske v cerkvi in v lopi zaradi  okužb z COVID-19.
Pri nedeljskih mašah oddajte listek s telefonsko številko v škatlo
* 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.

* V soboto 15. avgusta obhajamo slovesni in zapovedani praznik 
Marijinega vnebovzetja. Na ta praznik bomo pri maši obnovili 
posvetitev slovenskega naroda Mariji in se ji priporočili še za naprej.
Običajne maše ob 10 uri v župniji ne bo, ker je ta dan sveta maša v 
Marijini cerkvi v SMREČJU, župnija Šentjošt nad Horjulom.

* V nedeljo 23. avgusta bo popoldne ob 15h maša za vse žrtve 
totalitarnih režimov in povojnih pobojev. Sveto mašo bo vodil in 
daroval dr. Peter Štumpf, škof v Murski Soboti.
Po maši bo še kulturni program

Oratorij Rovte 2020 - Zaupam, zato si upam!
Zaradi  situacije  s  COVID  –  19  pripravimo  DVA  ORATORIJA.  In  oratorijski
program skrajšamo na dva dni. Skušali bomo upoštevati čimveč ukrepov. 
Prijavijo se lahko otroci, ki so v preteklem šolskem letu obiskovali osnovno šolo. 
Sprejeli bomo le  40 prvih prijavljenih otrok za vsak termin.  V dežurni loži bomo
zbirali prijavnice za oba termina do 16. 8.: 1: 24. in 25. 8., 2: 27. in 28. 8. 

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

9.8.  Cilka Jereb in Matjaž Gnezda  Nevenka Malavašič in Klemen Jereb
15.8.  Branka Jereb in Klemen Jereb
16.8.  Cilka Jereb in Matjaž Gnezda  Matevž Lukan in Jerneja Kunc

23.8.
 Tadeja Gnezda in Ema Kavčič  Helena Rupnik in Klemen Jereb
 ob 15h – Brigita Treven in Judita Treven

Pogrebne maše za mesec avgust  Cilka Jereb
Pogrebne pušice za mesec avgust  Peter Istenič

 Ministriranje:
Teden od 9.8. do 16.8.  Anže Treven
Teden od 16.8. do 23.8.  Lovro Benedičič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 15, od 8.8. do 14.8.  sk. 16, od 15.8. do 21.8.  sk. 17, od 22.8. do 28.8.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj.

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

Oznanila od 9.8.2020 do 23.8.2020, Leto XVI. št. 16/391

Ne bojte se
Naša prihodnost pripada Gospodu

Prihodnost Jezusovih učencev je bila obetavna. Peter je pravkar dejal, da je Jezus
Božji  Sin, in prejel ključe nebeškega kraljestva. Jezus je obljubil,  da ga niti  vrata
pekla ne bodo premagala (prim. Mt 16,13–20). Zdelo se je, da vse lepo napreduje.
Toda kmalu zatem je Jezus spregovoril o svojem skorajšnjem trpljenju in smrti. Take
prihodnosti zagotovo niso pričakovali.

Si lahko predstavljamo, kako so se učenci počutili, ko je Jezus prvič napovedal
usodo, ki ga je čakala? Bili so zmedeni, pretreseni, celo jezni. Kako bi lahko Mesija
zavrnili in križali? Ta misel je spravljala Petra v grozo. »Bog ne daj, Gospod!« je
vzkliknil.  »To se  ti  nikakor  ne sme zgoditi!« Jezus pa ga  je pograjal,  rekoč:  »V
spotiko  si  mi,  ker  ne  misliš  na  to,  kar  je  Božje,  ampak  kar  je  človeško«  (Mt
16,22.23). Jezus je vedel, kaj ga čaka. Zavedal se je, da bo moral trpeti, kakor so
napisali preroki, in umreti na križu, če bo hotel izpolniti Očetovo poslanstvo. Vendar
je tudi zaupal, da ga bo Oče obudil od mrtvih. Jezus je učencem dal za hip uzreti
svojo prihodnost, ta pa jih je verjetno močno obremenila. 

In  tako  so  učenci  morali  opustiti  svoje  pojmovanje,  kakšno  bi  bilo  Jezusovo
življenje in delovanje ter kakšna bi bila njihova prihodnost z njim. Mislili so, da Mesija
čaka uspeh, pa tudi njih, ki so bili njegovi prvi učenci. Toda zdaj so morali sprejeti
Božji načrt in zaupati Jezusu, ko se je ta uresničeval. 

Včasih prihodnost obremenjuje tudi nas. Ne vemo, kaj nas čaka. Zagotovo vemo
le to, da bomo nekoč umrli, vendar ne vemo, ne kako ne kdaj. Upamo, da je nam in
naši družini namenjen uspeh, toda kdo ve, kako se bo obrnilo? 

Kako  zlahka  v  prihodnost  gledamo  prestrašeni!  Skrbi  nas  zaradi  zdravja  ali
denarja.  Skrbi  nas  za  bližnje,  zlasti  za  otroke  in  vnuke.  Morda  dan  za  dnem
pričakujemo slabe novice, zlasti če smo se znašli v stiski. Mogoče se celo bojimo za
prihodnost družbe ali Cerkve. >>

http://zupnija.rovte.eu/

