
15. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: JEZUS POŠILJA APOSTOLE Mr 6,7–13

Mašni nameni od 11.7.2021 do 17.7.2021
nedelja, 11.7. Sveti Benedikt, opat

7:30h – za farane
10h  Štefan Sivec, obletna, Petkovec 11

ponedeljek, 12.7. Sveti Mohor in Fortunat, mučenca
19h  Miroslav Moljk, obletna, Rovtarske Žibrše 4

torek, 13.7. Henrik, kralj
19h  Pavel Lukan, oče in sin, Praprotno Brdo 3

sreda, 14.7. Sveti Kamil de Lellis, duhovnik
19h  iz družine Šemrov, obletna, Rovte 100a

četrtek, 15.7. Sveti Bonaventura, škof in cerkveni učitelj
19h  Marija Brenčič, obletna in Janez in Franc, Petkovec 14

petek, 16.7. Karmelska Mati Božja, god
19h  Vilka Treven, godovna in obletna, Petkovec 38

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

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Niti tako zaposlen misijonar, kot je bil Frančišek Ksaverij, ni smel izpustiti eksamna.
Kaj  bi  bilo navsezadnje koristnejše za misijonarja  kot  trenutek v dnevu,  ki  si  ga
vzame, da zazna Božjo navzočnost in delovanje njegovega Duha, da bi mu bolje
sledil?  Preden se podrobneje lotimo eksamna, si  oglejmo Ignacijevo življenje,  da
bomo videli, kako se je sam prebujal za »vodo« Božje navzočnosti. 

Nečimrnež,  ki  je  iskal  pozornost --  Iñigo  (Ignacijevo  krstno  ime)  nam na
začetku  svojega  življenjepisa  pove,  da  se  je  do  šestindvajsetega  leta  predajal
»nečimrnosti  tega  sveta«.  Neomajno  je  stremel  po  njih  in  hlepel  po  pohvali  in
potrditvi. Njegova mati Marina je umrla, ko je bil še dojenček, oče Beltrán de Ońaz
pa mu je umrl pri šestnajstih letih. Ignacij je meril manj kot 160 centimetrov, bil je
zelo majhen celo med španskimi Baski, vendar tudi nadvse ponosen na dolge svetle
lase in postavne noge. Bil je najmlajši od trinajstih bratov in sester. Mogoče je zaradi
izgube obeh staršev v mladosti in ker je moral tekmovati s številnimi sorojenci, tako
močno hlepel po pozornosti.

Pravzaprav je ravno zaradi iskanja pozornosti nespametno prepričal soborce, da so
poskusili ubraniti utrdbo v Pamploni med uporom leta 1521. Vsi drugi so »jasno«
videli – tako je povedal sveti Ignacij –, da je ni mogoče ubraniti. Toda na kocki je bil
njegov ugled, v tem primeru njegova nečimrnost. Ignacija je v bitki v nogo ranila
topovska  krogla.  Vendar  ga  je  v  posteljo  na  gradu  v  Loyoli  položila  njegova
nečimrnost, ne krogla. Ko je ležal tam, se je spomnil besed svoje tete redovnice
Marine de Guevara, ki mu je nekoč povedala: »Iñigo, ničesar se ne boš naučil niti ne
boš postal moder, dokler ti nekdo ne bo zlomil noge.« Toda niti to ni bilo dovolj.
Zdravniki so mu naravnali kost in noga se je pozdravila, toda ostala mu je »grda«
kostna izboklina na stegnu. Trpel je zaradi nečimrnosti, zato je prestal »mesarski«
poseg, med katerim so mu odžagali delček kosti – brez blagodejne anestezije! Po
drugi operaciji se je njegova postelja okrevanja prelevila v posteljo spreobrnjenja.>>

16. NEDELJA MED LETOM – MARJETNA
Evangelij: JEZUS SKRBI ZA SVOJE OVCE Mr 6,30–34

Mašni nameni od 18.7.2021 do 25.7.2021:
nedelja, 18.7. 7:30h – za farane

10h Praprotno Brdo  Trevnovi, obletna, Praprotno Brdo 7
ponedeljek, 19.7. Justa, mučenka

19h  Silva Meden, obletna, Rovtarske Žibrše 42
torek, 20.7. Sveta Marjeta Antiohijska, devica

19h – za zdravje
sreda, 21.7. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik

19h  starši Medved, obletna, Petkovec 15
četrtek, 22.7. MAGDALENA, svetopisemska žena, praznik

19h  Janez Reven, obletna, Rovte 54
petek, 23.7. Sveta BRIGITA, redovnica, sozavetnica Evrope

19h  Franc Nagode, Rovtarske Žibrše 14
sobota, 24.7. Sveti Krištof, mučenec

19h  Vinko Slabe, godovna, Petkovec 16a
nedelja, 25.7. 
17. NEDELJA 
MED LETOM

KRIŠTOFOVA NEDELJA; Sveti Jakob Starejši, apostol
7:30h – za farane
10h – za zdravje, Petkovec

(Nadaljevanje iz prejšne strani)
To je nazoren primer,  kako je Iñigova »glavna napaka« – izrazita  potreba po

pozornosti in potrditvi moških in žensk – prevladovala v njegovi mladosti. Potreboval
je  moške,  da  so  ga  občudovali  in  spoštovali.  Potreboval  je  ženske,  da  so  mu
priznavale, da je postaven in privlačen. Vse to je potreboval na »odklonski« način,
kakor  je  pozneje  povedal.  Iñigo  je  moral  trpeti,  preden  je  spoznal,  da  mu Bog
zadostuje,  da  »sta  mi  dovolj  tvoja  ljubezen  in  milost,«  kot  je  pozneje  zapisal  v
molitvi Vzemi, Gospod. 

Življenje v njegovi domišljiji -- Med okrevanjem na družinskem gradu v Loyoli
se je Iñigo veliko predajal domišljiji. V avtobiografiji, ki jo je napisal v tretji osebi, je
zapisal, da si je včasih zamišljal, da je v zgodbah o Amadisu de Gaulu, izmišljenem
klativitezu, včasih pa v zgodbah o svetem Frančišku in svetem Dominiku, ki jih je
prebiral. 

Kadar je sanjaril o Amadisu de Gaulu, je lahko »o njem neprenehoma premišljeval
dve, tri ali celo štiri ure ter si zamišljal, kaj bi moral delati v službi pri neki dami …
Vse to ga je tako očaralo, da mu ni bilo jasno, kako nemogoče bi bilo, kajti dama ni
bila  običajna.«  (Ne  vemo,  kdo  je  bila  ta  dama.)  Nato  pa  si  je  več  ur  skupaj
predstavljal,  da  živi  kot  eden  od  svetnikov:  »Kaj,  če  bi  delal  to,  kar  sta  delala
Frančišek ali Dominik?«

Nekega dne je začel opažati, da po sanjarjenjih o ženskah in bitkah ostaja »žejen
in nezadovoljen«, ko pa si je predstavljal, da bi živel kot svetniki, ga je to navdajalo z
veseljem in mirom. Tedaj  se je rodil  premišljujoči  Iñigo,  sveti  Ignacij,  ki  nam je
pozneje zapustil način molitve ob pomoči domišljije.

Julijski esej – Beseda med nami 4/2021



Ostala oznanila
Obvezne maske v zaprtih prostorih zaradi COVID-19
Navodila SŠK za zajezitev širjenja COVID-19 od 2. 7. 2021 
svete maše z ljudstvom omejene, v cerkvi je lahko v razdalji 
najmanj 1m, za 1 osebo (ali ena družina ali člani gospodinjstva)
* V ponedeljek 12. julija je po večerni maši priprava na krst v veroučni 

učilnici za starše novokrščencev in za njihove botre. K pripravi prinesite 
rojstni list otroka, družinsko knjižico, botri pa, če so iz druge župnije potrdilo o 
sposobnosti za botra.

* V nedeljo 18. julija obhajamo za podružnično cerkev na Praprotnem 
Brdu Marjetno nedeljo.
Sveta maša bo ob 10 uri. Pri maši je že običajno darovanje za potrebe te 
cerkve. Darovanje priporočam.

* Na 17. nedeljo med letom obhajamo Krištofovo nedeljo. 
Del nabirke te nedelje je namenjen akciji MIVA, za pomoč slovenskim 
misijonarjem pri nakupu vozil, ki jih potrebujejo pri svojem pastoralnem delu. 
Razmere so tam povsem drugačne, kot pa pri nas doma.

******************************************************************
Dobri Bog, bodi z nami na cestah tega življenja.
Obvaruj nas in vse udeležence v prometu pred nevarnostmi in nesrečami.
Varuj nas pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in hitenjem.
Na priprošnjo svetega Krištofa nas spremljaj,
da se z vseh poti vedno varno vrnemo domov.
Ko pa bomo na poslednji poti, nam daj doseči končni cilj pri tebi.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
SVETI KRIŠTOF – PROSI ZA NAS

******************************************************************
* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.

Starši spodbudite svoje otroke, da bodo postali dejavni pri služenju.
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

11.7.  Cilka Jereb in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Nevenka Malavašič
18.7.  Ema Kavčič in Marja Čuk  Klemen Jereb in Helena Rupnik
25.7.  Cilka Jereb in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Jerneja Kunc

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 17, od 10.7. do 16.7. sk. 18, od 17.7. do 23.7. sk. 19, od 24.7. do 30.7.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 11.7.2021 do 25.7.2021, Leto XVII. št. 14/415
Zavedanje vode – Moč spraševanja vesti svetega Ignacija
Mladi ribici sta nekega dne plavali v morju, ko sta naleteli na starejšo ribo, ki jima

je rekla: »Dobro jutro, ribici.  Kakšna je voda?« Ribici  sta odplavali  naprej in čez
nekaj časa se je ena obrnila k drugi ter vprašala: »Kaj, za božjo voljo, je voda?«

Nauk zgodbe? Najpomembnejše stvari so pogoste tiste, ki jih najteže vidimo in
govorimo o njih. Za kristjane to pomeni, da lahko »plavamo« skozi življenje, ne da bi
se zavedali Božje navzočnosti, in živimo neraziskano življenje. Toda Sokrat je nekoč
povedal slavno modrost: »Neraziskanega življenja ni vredno živeti.« 

Španski svetnik iz šestnajstega stoletja Ignacij  Lojolski nam je k sreči priskrbel
orodje, da vidimo vodo, namreč Božjo navzočnost v vsakdanjem življenju. Ta način
molitve  uporabljajo  nešteti  kristjani  zadnjih  petsto  let.  Pomaga  jim  živeti  z
izpraševanjem vesti in lahko pomaga tudi nam. 

V esejih te številke si bomo podrobneje ogledali Ignacijevo spraševanje vesti skozi
prizmo njegovega življenja. Če uporabimo njegovo življenje kot zgled, nam to močno
pomaga videti dobre in otipljive učinke te molitve na človekovo življenje.

Splošno  spraševanje  vesti --  Začnimo  z  splošnim  eksamnom.  Preprosto  in
iskreno spraševanje vesti sestavlja pet korakov: (1) zahvalim se za prejete milosti;
(2) prosim za milost, da bi prepoznal svoje grehe; (3) preiščem svoje misli, besede in
dejanja v luči sedanjosti; (4) prosim odpuščanja; (5) sklenem, da se bom z Božjo
milostjo poboljšal, in končam z očenašem. 

To je vse. Toda prav preprostost tega orodja je njegova moč. Za svetega Ignacija
je bilo spraševanje vesti način prebujanja in življenja v zavedanju Božje navzočnosti.
Ko je pisal mlajšim članom jezuitskega reda, ki ga je ustanovil, je dejal, da moramo
zlasti  »iskati  Gospodovo navzočnost  v vseh stvareh:  v odnosih  z  drugimi  ljudmi,
njihovi  hoji,  vidu,  okušanju,  poslušanju,  razumevanju  in  vseh  svojih  dejavnostih.
Tako premišljevanje – iskanje Boga v vsem – je lažje kot dviganje sebe in neznanski
trud, da bi se približali manj otipljivi Božji stvarnosti.« 

Spraševanje vesti nas uči »iskanja Gospodove navzočnosti v vsem«. Zato je eden
največjih Ignacijevih učencev, sveti Frančišek Ksaverij, jezuitske sobrate misijonarje
učil, naj skrbijo, da bodo dosledno opravljali spraševanje vesti dvakrat ali vsaj enkrat
na dan v skladu s skupno navado, ne glede na to, kakšno delo opravljajo. >>


