
17. NEDELJA MED LETOM – KRIŠTOFOVA NEDELJA
Evangelij: KRISTUS DAJE ZA VSE KRUHA V IZOBILJU Jan 6,1–15

Mašni nameni od 25.7.2021 do 31.7.2021
nedelja, 25.7. Sveti Jakob Starejši, apostol

7:30h – za farane
10h – za zdravje, Petkovec

ponedeljek, 26.7. Sveti Joahim in Ana, starši Device Marije
19h  Pavli Laknar, Rovtarske Žibrše

torek, 27.7. Sveti Gorazd, Kliment 
in drugi učenci svetega Cirila in Metoda
19h  Janez Modrijan, godovna, Rovte 96

sreda, 28.7. Viktor, papež
19h  Ana in Viktor Kogovšek, godovna, Petkovec 22

četrtek, 29.7. Sveta Marta, svetopisemska žena
19h  Ivanka Lukan, obletna, Rovte 129

petek, 30.7. Sveti Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj
19h  Ignacij Petkovšek, godovna 

in vsi  iz družine Petkovšek, Rovte 34
sobota, 31.7. Sveti Ignacij Lojolski, redovni ustanovitelj

15h – za srečen zakon
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
 Njegova svoboda je izvirala iz trenutka, ko je sam spoznal, da ga hudi duh drži v
pesti. Ko je dognal, kaj se dogaja, je bil svoboden.
Rad bi  poudaril  pomen tega trenutka.  Kar je Ignacij  spoznal  sam zase,  se lahko
naučimo z molitvijo spraševanja vesti. Tako se bomo naučili sami spoznavati, kako
hudi duh napada vsakogar izmed nas. 
To  se  je  zgodilo  tudi  meni.  Pred  več  leti  sem se  znašel  sredi  duhovnega boja.
Preizkusil  sem različne rešitve,  vendar  nisem odkril  ničesar,  kar  bi  delovalo.  Moj
modri novi duhovni voditelj me je na prvem srečanju vprašal, ali molim eksamen.
Odvrnil sem, kar sem bil navajen reči, torej sem pritrdil. Če je kdo silil vame, sem
rekel, da včasih, in nato iskreno priznal, da ne. V resnici sem opustil spraševanje
vesti po noviciatu, ko je zvonček zazvonil dvakrat na dan in nas vabil k molitvi. 
Novi duhovni voditelj mi je naročil, naj spet začnem dvakrat na dan moliti eksamen,
opoldne in zvečer. Spraševal sem se: »Ali je to vse?« Preživljal sem namreč zelo
naporno obdobje! Kakor Naaman, ko mu je Elizej naročil, naj se okopa v Jordanu, da
bi  se  rešil  gobavosti  (prim.  2  Kr  5),  sem tudi  jaz  mislil,  da  bi  moral  storiti  kaj
pomembnejšega.  Toda  ne,  moral  sem  začeti  tako,  da  sem  popravil  svoje
»neizpraševano« življenje 

Pet korakov spraševanja vesti -- Začel sem uporabljati naslednji način:
Prvi  korak: Zahvalim se za prejete  milosti. Zame ni  tako  ključna hvaležnost,

ampak prepoznavanje, kaj natanko so milosti, ki sem jih osebno prejel od Gospoda.
Ne morem preverjati svojih grehov, dokler najprej ne razkrijem in sprejmem številnih
priložnosti, v katerih mi je Gospod tisti dan izkazal ljubezen. Sprva sem za prvi korak
porabil kar precej časa, vendar sem se zavedal, da je to temelj spraševanja vesti. >>

18. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: JEZUS HRANI NAŠO VERO Jan 6,24–35

Mašni nameni od 1.8.2021 do 8.8.2021:
nedelja, 1.8. Sveti Alfonz Ligvorij, škof in cerkveni učitelj

7:30h – za farane
10h  Ivan Cigale, obletna in Ivanka Cigale 

in vsi  Kržejčkovi, Rovte 70
ponedeljek, 2.8. Sveti Evzebij iz Vercellija, škof

19h  Stanislav Martinšek, trideseti dan, Rovte 1
torek, 3.8. Lidija, svetopisemska žena

19h  Marjanca Lukančič, obl. In Jože, godovna, R. Žibrše 16
sreda, 4.8. Sveti Janez Marija Vianney, duhovnik

19h  Terezija Sivec, obletna, Petkovec 11
četrtek, 5.8. Posvetitev bazilike Marije Snežne v Rimu

19h  Zdravko Trpin, obletna, Rovte 122
petek, 6.8.
Prvi petek

JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI TABOR, praznik
17h na Vrhu – zaobljubljena maša, za odvrnitev hude ure
19h  Valerija Jeršič, Rovtarske Žibrše 1

sobota, 7.8.
Prva sobota

Sikst II., papež
11h  Rezka Kavčič in  starši in bratje, Petkovec 8

nedelja, 8.8. 
19. NEDELJA 
MED LETOM

LOVRENCOVA NEDELJA; Sveti Dominik, duhovnik
7:30h – za farane
10h na PETKOVCU  Anton Lazar, Petkovec 43a

(Nadaljevanje iz prejšne strani)
Drugi korak: Prosim za milost, da bi prepoznal svoje grehe. Tu je ključna milost.

Razkrivanje grehov v mojem dnevu je predvsem Božje dejanje, ne moje. Ignacij se
je tega morda naučil v bitki s pomisleki. Bog bolje od mene ve, katere napake v
dnevu moram videti. Če jih preverjam brez njega in zunaj okvira njegove ljubezni, se
lahko začnem utapljati  v samopomilovanju ali obupu. Če pa je v ospredju milost,
vidim samo tisto, kar mi želi pokazati danes. 

Tretji  korak: Preverim svoje  misli,  besede in  dejanja v  luči  sedanjosti. Tretji
korak sem po navadi opravil podobno kot vajo, ki jo je Ignacij imenoval »posebni
eksamen«. Premišljeval sem samo o eni grešni navadi ali ravnanju. Pater Juan de
Polanco, tajnik svetega Ignacija, je dejal: »V vsakem človeku je na splošno ta ali oni
greh ali napaka, ki je vir številnih drugih.« Ugotavljam, da me začne odnašati, če v
svojem dnevu iščem samo grehe »na splošno«. Moram se posvetiti določeni napaki. 

Četrti in peti korak: Prosim odpuščanja in sklenem, da se bom z Božjo milostjo
poboljšal. Zdaj rečem Gospodu, da mi je žal. Pri prvem koraku mi je že pokazal, da
nisem sam in da mi ves dan ponuja roko. Sklenem, da se bom znova ukoreninil in
utrdil v tej ljubezni. Končam z molitvijo, ki nas jo je naučil Jezus in ki me opominja,
naj pričakujem vsakdanji kruh od Očeta, ki me ljubi in mi že daje vse, kar danes
potrebujem. Vselej mi bo dal milost, ki jo potrebujem za spreobrnjenje.  Iñigo, sveti
Ignacij, ki nam je pozneje zapustil način molitve ob pomoči domišljije.

Avgustovski esej – Beseda med nami 4/2021



Ostala oznanila
* 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.

* Na 18. nedeljo med letom, 1. avgusta ob 9 uri bo na Vrhu obhajal svojo
srebrno mašo, 25 let duhovništva, pater dr. Milan Žust iz Hleviš. 
V čim večjem številu se udeležimo njegove srebrne maše in ga podprimo tudi s 
svojimi molitvami. Pol ure pred mašo bo molitev rožnega venca.

* V ponedeljek 2. avgusta je možno prejeti takoimenovani porciunkulski odpustek.
* Na prvi petek v mesecu avgustu obhajamo praznik Jezusove spremenitve na gori

Tabor. V dopoldanskem času bom obiskal in obhajal bolne in starejše 
po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega s posvetilno
molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto, 7. avgusta je maša ob 11 uri dopoldne. Po maši bomo 
pred izpostavljenim Najsvetejšim zmolili litanije Matere Božje in molili za nove 
duhovne poklice, ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na 19. nedeljo med letom obhajamo na Petkovcu Lovrencovo nedeljo. 
Sveta maša bo ob 10 uri. Pri maši je že ustaljeno darovanje za potrebe 
tamkajšnje cerkve. Darovanje priporočam.

* Župnijska Karitas organizira župnijsko romanje bolnih in starejših na 
Brezje v petek 13. avgusta. Vse romarjem naprošamo, da se držijo aktualnih 
ukrepov za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2. 
Odhod avtobusa iz Rovt izpred cerkve je ob 7:30 uri. Prijavite se do 
sobote 7. 8. v župnišču 01 750 10 59 ali Jožetu Cigale 031 328 564.

* Oratorij Rovte 2021 bo potekal v župniji v času od 23. do 26. avgusta 
pod geslom »Originalen sem.«  Prijavnice najdete v lopi pod zvonikom. 
Izpolnjene oddajte do 20.8. v škatlo pod zvonikom ali v poštni nabiralnik na 
župnišču. Vse informacije najdete na prijavnici in tudi na spletni strani župnije.

 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

25.7.  Cilka Jereb in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Jerneja Kunc
1.8.  Franja Tušar in Ema Kavčič  Nevenka Malavašič in Matjaž Gnezda
8.8.  Vilma Kunc in Cilka Jereb  Marja Čuk in Ema Kavčič

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 19, od 24.7. do 30.7. sk. 20, od 31.7. do 6.8. sk. 21, od 7.8. do 13.8.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 25.7.2021 do 8.8.2021, Leto XVII. št. 15/416
Razločevanje med resnico in lažjo

Kako nas lahko spraševanje vesti osvobodi
Ko je Iñigo živel  v  Manresi,  je  prestal  dve globoki  skušnjavi.  Prva  je ogrozila

njegovo prihodnost, druga pa je napadla njegovo preteklost. 
Glede prihodnosti je zaslišal glas v mislih, ki ga je spraševal: »Kako boš prenesel

tako  življenje  sedemdeset  let,  ki  jih  boš  še  preživel?«  Življenje  žrtvovanja  in
odpovedovanja?  Zavedal  se  je,  da  glas  strahu  in  dvoma  ne  prihaja  od  Boga.
Navsezadnje je odšel v Manreso, da bi začel novo življenje v Gospodu. Bil je glas, ki
ga tudi sami velikokrat prepoznamo in ki nas vabi, naj pomislimo na najslabše ter se
od sedanjega trenutka odmaknemo v neznano, skrb vzbujajočo prihodnost.

Toda Iñigo po Božji milosti ni le spoznal, da ta skušnjava izvira od hudega duha,
temveč se je nanjo odzval  v  skladu z rastjo,  ki  jo je doživljal.  Hudemu duhu je
odgovoril: »Mi lahko obljubiš vsaj eno uro življenja?« Jasno mu je bilo, da hudi duh
ne more napovedati prihodnosti niti mu ne more obljubiti ene same ure. Ko se je
tako  odzval,  je  »ostal  umirjen«.  Naučil  se  je  ostati  v  sedanjem trenutku  in  ne
razglabljati o prihodnosti, kar je past, v katero pade marsikdo med nami.

Prebujenje iz spanja -- Druga skušnjava, ki je zadevala preteklost, je bila bolj
zlovešča.  Bila je tako grozna, da je Iñigo pomislil,  da bi  si  vzel  življenje in tako
pobegnil. Preplavljale so ga misli na pretekle grehe in še tako podrobno priznavanje
mu ni prineslo olajšanja. Nekega dne, ko je imel še posebej slabo vest, se je odločil,
da bo spet šel k spovedi. Toda kot je pojasnil v avtobiografiji, je opazil, da ga je po
odločitvi  za  spoved,  »posledično«  prežel  stud.  »Tako  ga  je  Gospod  prebudil  iz
nekakšnega  spanja,«  je  zapisal.  Ta  nepričakovani  občutek  gnusa,  ki  se  je  zdel
povsem nepovezan z danimi  okoliščinami,  ga je prebudil,  da je zaznal  delovanje
hudega duha v  svojem življenju.  Ignacij  je  zapisal,  da ima »zdaj  nekaj  izkušenj
drugih  duhov,  ki  so  drugačne  od naukov,  ki  jih  je  prejel  od  Boga«.  Od  tistega
trenutka ga pomisleki niso več trpinčili. Bodimo pozorni na to, kako pretkan je hudi
duh! Običajno bi gnus ob misli na spoved imeli za znamenje, da moramo verjetno
res iti. V tem primeru pa je bilo ravno nasprotno. Iñigo je spoznal, da je stud, ki ga
je občutil, posledica njegove odločitve in da misel na spoved v resnici  prihaja od
hudega duha, da bi ga še bolj ovil v slabo vest. >>


