
15. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: KDO JE MOJ BLIŽNJI Lk 10,25–37

Tisti čas je vstal neki učitelj postave, ki je takole skušal Jezusa: »Učenik, kaj
naj storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je rekel: »Kaj je pisano v
postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda svojega Boga, z vsem
srcem in vso dušo, in vso močjo in vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor
sam sebe.« – »Prav si odgovoril,« mu je rekel: »to izvršuj in boš živel.«

Ta se je pa hotel opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« Jezus je
povzel besedo in rekel: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med
razbojnike; ti so ga oplenili  in mu zadali ran ter so odšli  in ga pustili  na pol
mrtvega. Primerilo se je pa, da je šel po isti poti neki duhovnik in ga je videl in
šel mimo. Prav tako je tudi levit, ki je prišel na to mesto in ga videl, šel mimo.

Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce
zasmilil. Pristopil je in vlil v njegove rane olja in vina ter jih obvezal; in posadil ga
je na svoje živinče, peljal do gostišča in zanj poskrbel. Drugi dan je vzel dva
denarja in dal gostilničarju ter rekel: ›Poskrbi zanj in, kar boš več potrošil, ti jaz
nazaj grede povrnem.‹

Kateri izmed teh treh, se ti zdi, je bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?«
On je dejal: »Tisti, ki mu je skazal usmiljenje.« Jezus mu je rekel: »Pojdi in tudi
ti tako delaj!«
Mašni nameni od 10.7.2022 do 16.7.2022
nedelja, 10.7. Amalija, redovnica

7:30h – za farane
10h  Karolina Bizjak, obletna in  Cekcovi, Rovte 27

ponedeljek, 11.7. Sveti BENEDIKT, opat, zavetnik Evrope
19h  Zvone in Tilka Trpin, godovna, Rovtarske Žibrše 5

torek, 12.7. Sveti Mohor in Fortunat, mučenca, 
drugotna zavetnika Nadškofije
19h  Jože in Tončka Treven, Petkovec 11b

sreda, 13.7. Sveti Henrik, kralj
19h  starši Jereb, obletna in Terezija Pivk, Rovte 157

četrtek, 14.7. Sveti Kamil de Lellis, duhovnik
19h  starši Skvarča in Jožef in Marija Skvarča, Rovte 50

petek, 15.7. Sveti Bonaventura, škof in cerkveni učitelj
19h  Vinko Cigale, obletna 

in  Sroboški, Rovtarske Žibrše 20
sobota, 16.7. Karmelska Mati božja, god

19h  Stanislava Kogovšek, trideseti dan, Petkovec 22
********************************************************

HVALA ZA VAŠ DAR ZA MISIJONSKA VOZILA.

BOG DAJ SREČNO VOŽNJO VAM IN NAŠIM MISIJONARJEM.

16. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: MARTA SPREJME JEZUSA Lk 10,38–42

Tisti čas je Jezus prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v
svojo hišo. Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim
nogam in poslušala njegovo besedo, Marta pa je imela s postrežbo veliko dela.
Pristopila je in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči?
Reci ji vendar, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovóril: »Marta, Marta, skrbi in
vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji
ne bo odvzet.«
Mašni nameni od 17.7.2022 do 24.7.2022:
nedelja, 17.7. Aleš, spokornik

7:30h – za farane
10h  Janez Treven, obletna, Petkovec 46

ponedeljek, 18.7. Friderik (Miroslav), škof in mučenec
19h  Kržejčkovi, dano iz Godoviča

torek, 19.7. Justa, mučenka
19h  Vilka Treven, obletna, Petkovec 38

sreda, 20.7. Sveta Marjeta Antiohijska, devica in mučenka
19h  Anton Lazar, godovna, Petkovec 43a

četrtek, 21.7. Sveti Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in učitelj
19h  Stanislav Martinšek, obletna, Rovte 1

petek, 22.7. SVETA MARIJA MAGDALENA, svetopisemska žena
19h  Magdalena Dolenc, godovna, Rovte 18

sobota, 23.7. Sveta BRIGITA, redovnica, sozavetnica Evrope
18h – Za srečen zakon

nedelja, 24.7. 17.NEDELJA MED LETOM
KRIŠTOFOVA NEDELJA; MARJETNA NEDELJA
Svetovni dan starih staršev in starejših
7:30h – za farane
10h Na Praprotnem Brdu  Trevnovi, obl., Praprotno Brdo 7

(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Izkazalo se je, da je Christine v tistem trenutku ozdravela. Po nekaj

dneh je doma zaslišala čudovito glasbo. V iskanju njenega izvora je
odprla okno in brskala pod posteljo, da bi našla radio, ki ji je mogoče
padel na tla, vendar je pretresena ugotovila, da glasba odmeva samo
v njeni notranjosti. Spoznala je, da prisostvuje nebeškemu veselju ob
njenem spreobrnjenju.

Opustila  je  svoja  pretekla  prepričanja  ter  dejanja in  se pridružila
katoliški Cerkvi. Prek pogovora z Josephom je spoznala, da jo Jezus
kliče,  da  bi  vanjo  vnašala  sočutje,  prijaznost,  ljubezen  in
velikodušnost.

Marija Krebelj – je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel.
Beseda pričevanja – Magnificat, julij 2022, št. 7, str. 17 – 18



Ostala oznanila
* Na 17. nedeljo med letom obhajamo Marjetno nedeljo. Sveta 

maša bo v podružnični cerkvi na Praprotnem Brdu ob 10 uri. 
Po maši je darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve. 
Darovanje priporočam.

* V slovenskem merilu obhajamo to nedeljo Krištofovo nedeljo, 
ki je posvečena voznikom, blagoslovu vozil, prošnji za srečno vožnjo 
in zbiranju sredstev v okviru misijonske vozniške akcije MIVA. 
Del nabirke te nedelje je namenjen za akcijo MIVA, za nakup 
prevoznih sredstev za slovenske misijonarje.

* Lani je papež Frančišek sprejel odločitev, da se vsako leto 
četrta nedelja v juliju praznuje kot svetovni dan starih staršev 
in ostarelih, saj je ta nedelja blizu praznika Marijinih staršev Joahima
in Ane, Jezusovih starih staršev. Letos bo to v nedeljo, 24. julija, in 
sicer pod naslovom »Še v starosti rodijo sadove« (Ps 92,15).
V svoji poslanici za ta dan je papež Frančišek zapisal, da »staranje 
ni kazen, ampak blagoslov«. Zato se ostareli ne smejo omejiti 
zgolj na opazovanje dogajanja v svetu ali se umakniti iz njega. 
Poudarja, da jih čaka novo poslanstvo, in jih poziva, da se dejavno 
vključijo v »duhovno revolucijo nežnosti« v tem svetu, ki doživlja 
hude preizkušnje. 
Papeževa želja je, da ta dan oznanimo in praznujemo v župnijah in 
skupnostih, »da ne bi nihče tega dne preživljal v samoti«.

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

10. 7.  Cilka Jereb in Ema Kavčič  Mojca Skvarča in Doroteja Kržič
17. 7.  Matjaž Gnezda in Cilka Jereb  Kati Lenarčič in Ana Štefanič
24. 7.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Ana Štefanič

 Pogrebne maše za mesec julij  Cilka Jereb
 Pogrebne pušice za mesec julij  Anton Lukančič
* Bralci beril, ki ste zadržani in ne morete brat berila, 

pridobite sami zamenjavo

Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 23, od 9.7. do 15.7.  sk. 24, od 16.7. do 22.7.  sk. 1 in 2, od 23.7. do 29.7.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 040 226 202 (Vera Logar)

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

Oznanila od 10.7.2022 do 24.7.2022, Leto XVIII. št. 14/441
Mati Marija se je ozrla nate

Christine  Watkins  si  kot  ateistka  ni  predstavljala,  da  bo  nekoč
vzljubila  krščanstvo,  še  manj  katolištvo.  Ko je  kot  petletna  deklica
očeta spraševala, kdo so osebe v jaslicah, ki so jih postavili v njihovi
soseski,  ji  je  ta  odgovoril,  da  gre  zgolj  za  krščansko  pravljico.
Devetletna je nekega dne pred spanjem spoznala, da bo nekoč umrla.
Zanimalo jo je, kam bo po smrti šla. Mama ji je pojasnila, da jo bodo
zaprli v škatlo in jo pokopali ali njen pepel vsuli v posodo. Tako ali tako
ji bo vseeno, ker bo mrtva. V svetu duhovne praznine si je deklica
izoblikovala lastnega boga. Predala se je plesu in postala profesionalna
balerina. Njene sanje so se sesule v prah, ko si je pri devetnajstih letih
poškodovala  stopalo  in  hrbet.  V  obupu  se  je  zatekla  v  novodobno
duhovnost. Zapletala se je v intimne zveze z moškimi, vendar ji to ni
prineslo notranjega miru, ki ga je tako zelo iskala.

Zbolela  je  za rakom materničnega vratu.  Ob terapiji  so ji  izpadli
lasje,  krvavela  je  in  ni  imela  moči  niti  za  to,  da  bi  šla  čez  cesto.
Prijatelj Joseph jo je povabil k sebi domov in prvič je opazila, da je
veren. Sicer bi nabožne slike Jezusa in Marije, ki jih je imel na steni,
najraje snela, motilo jo je že Jezusovo ime v knjigi za samopomoč, ki
jo je prebirala, vendar je v pogovoru s prijateljem o veri spoznala, da
je njeno življenje polno ničevosti.

Tri dni po obisku pri njem je doživela nenavadno izkustvo. V na pol
sanjskem stanju je v svoji notranjosti zagledala temno gmoto, ki se je
razpočila. Ob tem je čutila čudovito prisotnost. Zbudila se je in ob sebi
zagledala Josepha, ki ji je povedal, da je ravnokar molil. »Mati Marija
se je ozrla nate iz nebes. Usmilila se te je in svojega Sina je prosila,
naj se te usmili,« ji je pojasnil. >>


