
23. nedelja med letom – Angelska nedelja
Evangelij: BRATA JE TREBA KLICATI K SPREOBRNITVI Mt 18,15–20

Mašni nameni od 6.9.2020 do 12.9.2020
nedelja, 6.9. 7:30h – za farane

10h  starši in brata Jereb in  starši Lebar, Rovte 41c
Srečanje bolnih starejših in invalidov

ponedeljek, 7.9. Regina, devica in mučenka
19h  Frančiška Arhar in Marija Šebalj, obletna, Rovte 104c

torek, 8.9. ROJSTVO DEVICE MARIJE, praznik
19h  Janez Kogovšek, godovna, Rovte 118

sreda, 9.9. Sveti Peter Klaver, duhovnik
19h  Marcel Kržišnik, osmi dan, Rovte 5

četrtek, 10.9. Nikolaj Tolentinski, spokornik
19h  starši Viktor in Marija Lazar, obletna, Rovte 29

petek, 11.9. Prot in Hijacint, mučenca
19h  Jožefa in Franc Jereb, obletna, Rovte 125

sobota, 12.9. Marijino ime, god
9h  Mihael Mlinar, Rovte 104a

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Ko se ji je ponudila priložnost, je s soglasjem sester zapustila skupnost in se
vrnila domov. To je bila za vse boleča izkušnja.

Družina  ji  je  pomagala,  da  se  je  postavila  na  noge  in  postala  učiteljica.
Pridružila se je ekstremnim evangelijskim protestantom, ki so bili  misijonarsko
usmerjeni.  Na podlagi nezadostnega poznavanja so katoličane obravnavali kot
kristjane, ki niso prerojeni.

Po petih letih je v stik z njo stopil Peter, ki je 17 let preživel v isti skupnosti v
Nemčiji kot ona, vendar je to občestvo zapustil nekaj let prej. Poiskal jo je, ker je
želel z njo podoživeti preteklo izkušnjo. Poznala sta se samo na videz, saj bratje
in  sestre  v  skupnosti  med  seboj  niso  govorili  razen  pri  delu.  Že  ob  prvem
srečanju sta začutila, da sodita skupaj.

Čeprav je Peter vstopil  v katoliško Cerkev, sta se poročila. Charlene mu je
povedala, da nikoli ne bo postala katoličanka, kar je sprejel. Spremljal jo je k
protestantskemu bogoslužju,  ona  pa  se  mu je  pridružila  pri  maši.  Iskala  sta
cerkveno skupnost, kjer bi se počutila domače, vendar je takrat nista našla. Tako
sta tudi obiskovanje bogoslužij sčasoma opustila.

Ko je Peter izgubil službo, je zapadel v depresijo in znova začel hoditi k maši,
tokrat vsak dan. To je Charlene prestrašilo. Njegovo psihično stanje se je uredilo,
kar  je  pripisoval  prejemanju  obhajila.  Dobil  je  delo  kot  pastoralni  delavec  v
katoliški  bolnišnici.  Ženi  je  povedal,  da  ne  bo  več  hodil  k  protestantskim
obredom.  Prosila  ga  je  samo,  naj  nikar  ne  moli  rožnega  venca,  saj  je  bilo
čaščenje Marije zanjo krivoverstvo. Tega ji ni obljubil, vendar je s svojo molitvijo
ni obremenjeval.

Charlene ga je opazovala, kako raste v veri, sama pa jo je začela izgubljati. V
obupu je šla z njim k maši, da je lahko vsaj sedela poleg njega. >>

24. nedelja med letom
Evangelij: ODPUŠČANJE NIMA MEJE Mt 18,21–35
 Mašni nameni od 13.9.2020 do 20.9.2020:
nedelja, 13.9. Sveti Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj

7:30h – za farane
10h  Marija, Anton in brat Janez Treven, Petkovec 46

ponedeljek, 14.9. POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA, praznik
19h  starši Jereb, Rovte 41b

torek, 15.9. Žalostna Mati Božja, god
19h  Zogarjevi, Jože in Tončka Treven, 

dano Rovtarske Žibrše 16b
sreda, 16.9. Sveti Kornelij, papež in Ciprijan škof in mučenec

19h  Ljudmila Petkovšek, godovna, Rovte 131
četrtek, 17.9. Sveti Robert Bellarmin, škof in cerkveni učitelj

19h  Tončka Berkopec, rojena Skvarča, 
umrla v Clevelandu, rojena v Rovtah

petek, 18.9. Sveti Jožef Kupertinski, duhovnik
19h  iz družine Homovec in Križaj, obletna, Rovte 85a

sobota, 19.9. Sveti Januarij, škof in mučenec
19h  brata  Lojze in Jože Kavčič in svakinja Marija,

Petkovec 6b
nedelja, 20.9. Nedelja svetniških kandidatov; Andrej Kim Tae-gon, 

duhovnik in drugi korejski mučenci
7:30h – za farane
10h  Jožef Čuk, Rovte 117

(Nadaljevanje iz ptejšnje strani)
V katoliški Cerkvi se ji je zdelo nenavadno poklekovanje, uporaba blagoslovljene
vode,  zvonjenje,  hkrati  pa  se  je  je  dotaknila  liturgija,  katere  središče  je
evharistija. Obhajila seveda ni mogla prejemati, vendar si je to vedno bolj želela.
Zastavljala si je vprašanja o Božji Materi in svetnikih. Kot protestantka je Marijo
spoštovala, nikoli pa ni k njej molila. Smiselna se ji je zdela prijateljeva razlaga,
češ da se lahko tako, kakor prosiš  prijatelje,  naj  molijo  zate, obrneš tudi  na
Marijo in svetnike, ki so že pri Bogu. Mož ji je podaril knjigo Vse poti vodijo v
Rim, pričevanje protestantskega para o tem, kako sta postala katoličana. Zaradi
naslova je ni zmogla vzeti v roke, po dolgem času pa jo je le odprla. Prepoznala
se je v izkušnji pričevalcev in ob branju začutila, da je posvečena hostija resnično
Jezusovo telo. Pomisleke o katoličanih ji je končno pomagal premagati duhovnik,
ki si je vzel čas in je bil pripravljen odgovarjati na njena vprašanja. Dal ji  je
dobre  knjige,  ji  pomagal  razumeti,  da  nas  Marija  vodi  bliže  Kristusu,  da  je
molitev  rožnega  venca  meditacija  o  Jezusovem  življenju  …  Charlene  je  bila
končno pripravljena braniti učenje katoliške Cerkve. Z besedami ne zna opisati
svojega veselja, ko je kot katoličanka v evharistiji lahko fizično prejela Jezusa.
Kot je povedala za televizijsko oddajo The Journey home, ne verjame, da je na
svetu kraj, kjer smo lahko bliže nebesom kot pri oltarni mizi.

Marija Krebelj – je posvečena sestra v skupnosti Emanuel 
Beseda pričevanja - Magnificat 9/2020, str. 18-20 



  Ostala oznanila
Obvezne maske v cerkvi in v lopi zaradi  okužb z COVID-19.
Pri nedeljskih mašah oddajte listek s telefonsko številko v škatlo
* Nabirka pri obeh mašah na angelsko nedeljo (6. 9.) je namenjena za Zavod Svetega 

Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.
* V tednu od 6. do 13. septembra poteka teden molitve za nove duhovne poklice.
* Z rednim veroukom pričnemo v ponedeljek 7. septembra 2020, če bodo ugodne 

razmere zaradi corona virusa. Razen za prvi razred v ponedeljek 14. 9. ob 17:30h 
in drugi razred v torek 15. 9. ob 17:30h.

Razpored: 1. r. Ponedeljek(Ana) 17:30h,     2. r. Torek(Ana) 17:30h,
3. r. Ponedeljek 15h,     4 A. r. Četrtek 15h,     4 B. r. Četrtek 16h,
5 A. r. Petek 15h,     5 B. r. Petek 16h,     6. r. Ponedeljek(Nevenka) 16h,
7. r. Torek 15h,     8. r. Torek 16h,     9. r. Ponedeljek 16h

* V nedeljo 13. septembra je nabirka pri obeh mašah namenjena za SVETO DEŽELO.
* V sredo 16. septembra je po maši srečanje za starše letošnjih birmancev v zimski kapeli.

Srečanje bolnih starejših in invalidov.
Župnijska Karitas vas vabi na Angelsko nedeljo 6. Septembra k sveti maši
ob 10h, še posebej vse farane, ki zaradi bolezni, starosti ali invalidnosti
ne morejo več redno prihajati v cerkev.
Molili bomo za zdravje in moč, da bi mogli prenašati svoje trpljenje in ga darovati
v  plemenite  namene.  Med mašo bo za  vse,  ki  bodo želeli,  tudi  možnost
prejema zakramenta bolniškega maziljenja.
Lepo vabljeni. (Osebnih vabil ne bo)!
Dodatna obvestila na spletni strani http://zupnija.rovte.eu
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum  Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

6.9.  Cilka Jereb in Ema Kavčič  Helena Rupnik in Nevenka Malavašič
8.9.  Ob 19h - Helena Rupnik
13.9.  Marja Čuk in Matjaž Gnezda  Mojca Skvarča in Branka Jereb
20.9.  Franja Tušar in Marija Lukančič  Nevenka Malavašič in Klemen Jereb

Pogrebne maše za mesec sepember  Jerneja Kunc
Pogrebne pušice za mesec sepember  Anton Lukančič

 Ministriranje:
Teden od 6.9. do 13.9.  Lovro Benedičič
Teden od 13.9. do 20.9.  Andraž Kavčič in Urban Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 19, od 5.9. do 11.9.  sk. 20, od 12.9. do 18.9.  sk. 21, od 19.9. do 25.9.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj.

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

Oznanila od 6.9.2020 do 20.9.2020, Leto XVI. št. 18/393
Najbližje nebesom

Predniki Kanadčanke Charlene Anderson so bili evangeličanski pastorji. Njihovo
nasledstvo  je  segalo  do  samega  Martina  Luthra.  Tudi  sama je  bila  ponosna
protestantka in ta verski reformator ji je bil v zgled.

V najstniških letih se je Charlene uprla avtoriteti staršev in cerkve. Starši so jo
vpisali v evangeličansko srednjo šolo. V tamkajšnjem internatu je dekleta neke
noči  začel  plašiti  nenavaden  hrup,  ki  je  trajal  nekaj  dni.  Prestrašena  so  se
spraševala, kaj naj naredijo, Charlene pa je nekega večera obšla slutnja, da je v
nevarnosti.  Po  dolgem  času  se  je  zopet  obrnila  na  Boga  s  prošnjo,  naj  jo
obvaruje, potem pa je zaspala.

Tiste noči je v njeno sobo res vlomil moški. V pralnici je vzel likalnik in z njim
napadel  Charlene in  njeno  prijateljico.  Ko se je  prebudila  iz  nezavesti,  se  je
spomnila  svoje  večerne  molitve.  Izgubila  je  veliko  krvi,  ker  jo  je  s  težkim
predmetom tepel po glavi, vendar ni utrpela resnejših poškodb. Dogodek jo je
prepričal, da jo je obvaroval Bog, zato ga je prosila odpuščanja in mu izročila
svoje življenje.

Odslej je res želela živeti za Jezusa. Poletne počitnice je preživela v Nemčiji, v
protestantski verski skupnosti, s katero so bili v stiku tudi njeni starši. Čeprav
evangeličani nimajo samostanov, so se v zadnjih petdesetih letih tudi pri njih
pojavila občestva, kjer lahko možje in žene živijo posvečeno življenje. Veselje
sester, lepota in njihova ljubezen do Kristusa so jo prepričali.

Ko se je vrnila v Kanado in začela s študijem, je veliko molila, da bi odkrila,
kako  naj  služi  Bogu.  Ker  jo  je  pritegovalo  posvečeno  življenje,  je  klicala  in
obiskovala  katoliške  samostane,  tamkajšnjim sestram pa  zagotavljala,  da  želi
postati »nuna«, čeprav je protestantka.

Da  bi  odgovorila  na  globoko  notranje  hrepenenje,  se  je  vrnila  v  nemško
skupnost. Tam je ostala 14 let. Posvečeno življenje ji je bilo sicer pisano na kožo,
vendar je hkrati doživljala notranje boje zaradi odnosa do avtoritete. Veliko je
molila, naj ji Bog pokaže, kako naprej. >>

http://zupnija.rovte.eu/

