
Farni glas  župnije sv. Mihaela ROVTE

Z optimizmom v novo veroučno leto.
Blaženi A.M.Slomšek o vzgoji:

 Kako slabo ravnajo starši, ki svoje otroke mehkužijo, jim vse po volji
pustijo,  glavo  z  prevzetnimi  mislimi  napolnjujejo… Bog nas  varuj
slabo vzgojenih otrok! Oni so največja nesreča.

 Žal naj ti bo le za tri reči tvojih preteklih dni: za hudo storjeno, za
dobro zamujeno in za izgubljeni čas.

 Pritoževati se čez slabe čase in hudobne ljudi je lahko, ali popraviti
življenje težko, če sami pri sebi ne začnemo.

 Iz dobre šole prirastejo boljši časi, iz slabe pa slabši, kajti časi so
taki, kakršni so ljudje.

 Srečen ni, kdor veliko ima, ampak, kdor malo potrebuje.
 Odpad od Boga je bil  že sprva poglavitni  razlog vseh verskih, pa

tudi socialnih nadlog na zemlji.. žal, da današnji svet te besede ne
razume, hoče se osrečiti brez Boga, po svojem lastnem kopitu.

 Grešijo vsi tisti šolski postavodajalci, starši in učitelji, ki hočejo šole
le posvetne imeti. Šolsko mladino predvsem za minljivi svet izšolati
ne pa tudi za večnost. Očetje gledajo le na modre glave, matere na
čedno telo in brhko roko. Posvetni oblastniki hočejo predvsem dobre
državljane imeti.

 Od zunaj rešitev ne bo prišla. Zaman pričakujemo lepšo bodočnost,
od spremembe zakonov, od izboljšanja državnih naprav. Temeljito
ozdravljenje  mora  priti  od  znotraj!  Po  boljših  ljudeh  skrbimo  za
boljše čase.

Oznanila 11. september do 25. september 2005

Leto I. št. 2



24. Navadna nedelja

Evangelij: ODPUŠČANJE NIMA MEJE
Mt 18,21-35.
Iz Svetega Evangelija po Mateju.
Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: »Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu,
če greši zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat,
ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. 
Zato  je  nebeško  kraljestvo  podobno  kralju,  ki  je  hotel  napraviti  račun  s  svojimi
služabniki. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan deset
tisoč talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega,
njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel
predenj in ga prosil: ›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹ Gospodar tega služabnika se
ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil. Ko pa je služabnik šel ven, je srečal
enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan sto denarijev. Zgrabil ga je, ga davil
in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹ Ta je padel predenj in ga prosil: ›Potrpi z menoj in ti
povrnem.‹ Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povrnil
dolga. Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli
svojemu  gospodarju  podrobno  povedat,  kaj  se  je  zgodilo. Tedaj  ga  je  gospodar
poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni služabnik! Ves dolg sem ti odpustil, ker si me
prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz
usmilil tebe?‹ In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne
bi povrnil vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne
odpusti svojemu bratu.« 

Mašni nameni od 11.9. do 17.9. 2005:
Nedelja, 
11.9.

7.30h - za farane
10h  Jakob Likar, obletna, Rovte 14

Ponedeljek, 12.9. Ime Marijino
19h  Marija Brenčič, godovna, Petkovec 14

Torek,  13.9. Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj
19h  Katarina Oblak, Rovte 13

Sreda, 14.9. Povišanje sv. Križa, zapovedani praznik
19h  Vavknovi, Rovtarske žibrše  26

Četrtek, 15.9. Žalostna Mati božja, god
19h - Materi božji za zdravje, Rovte 137

Petek, 16.9. Sv. Karmelij, papež in Ciprijan, škof in 
mučenec
19h  Starši Treven in sinovi, obletna, Rovte 102

Sobota, 17.9. Kvatrna sobota
Robert Bellarmin, škof in cerkveni učitelj
8h  Sivcovi, Petkovec 11
19h - v zahvalo za 60 let življenja (letnik 1945)

25. Navadna nedelja

Evangelij: BOG JE BOLJŠI KAKOR ČLOVEK                    Mt 20,1-16.
Iz Svetega Evangelija po Mateju.
 »Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj
najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za en denarij na dan in jih je
poslal v svoj vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez
dela. Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹ In
so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel
ven  okrog enajste  ure,  je  našel  druge,  ki  so  tam postajali,  in  jim je  rekel:  ›Kaj
postajate tukaj ves dan brez dela?‹ ›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali. Tedaj jim je
rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd!‹ Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu
oskrbniku:  ›Pokliči  delavce  in  jim plačaj.  Začni  pri  zadnjih  in  končaj  pri  prvih.‹
Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure, in dobili vsak po en denarij. Ko
so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en
denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so
delali  eno uro in si  jih izenačil  z nami,  ki  smo prenašali  težo dneva in vročino.‹
Odgovoril je enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z
menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu
dati kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno,
ker sem jaz dober?‹ Tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji.«

Mašni nameni od 18.9 do 25.9. 2005:
Nedelja, 
18.9.

7.30h - za farane
10h  Jereb Franc, obletna, Rovte 132

Ponedeljek, 19.9. 19h  Matej in Frančiška Logar, godovna, Rovte 57
Torek, 20.9. Sv. Korejski mučenci: Andrej Kim Taegan in 

tovariši
19h  Marija Veider, roj. Jereb, 30 dan, Rovte 151

Sreda, 21.9. Sv. Matej, apostol in evangelist 
19h  Jakob Skvarča, obletna, Rovte 62

Četrtek, 22.9. 19h  Polda Kunc, 30 dan
Petek, 23.9. Sv. Pij iz Piezrelcine, duhovnik

19h  Janez, Katarina in Terezija Nagode, Rovtarske 
Žibrše 14

Sobota, 24.9. BLAŽENI ANTON MARTIN SLOMŠEK, škof, 
zaveznik: učiteljev, vzgojiteljev in katehetov
8h  Ivana Novak, obletna, Rovte 131
19h – za srečen zakon

Nedelja, 
25.9.

26. Navadna nedelja – SLOMŠKOVA, 
EKUMENSKI DAN,
Farno žegnanje – MIHELOVA NEDELJA
7.30h - za farane



Ostala oznanila:
* Sobota 17.9. Kvatrna Sobota (jesenska) ima poseben značaj. To je
dan molitve,  pokore in  ljubezni  do  bližnjega.  Ker  jo  obhajamo pred
začetkom novega teološkega študijskega leta, naj bi še posebej molili
za duhovniške in redovniške poklice.
* V soboto 17. 9. je jubilejno, 25. srečanje mladih v Stični. Potekalo
bo pod geslom »Prišli smo se mu poklonit«. Srečanje se bo pričelo
ob 9.30h in zaključilo ob 17.30h. Združeno bo s sveto mašo in 30.
delavnicami. Mladi organizirajte se sami in se udeležite srečanja.
*  17.9. od 10h – 12h bo v veroučni učilnici vpis v  VMŠ ali 1. razred
devetletke. K vpisu starši prinesite družinsko knjižico ali krstni list.
* Z rednim veroukom začnemo v ponedeljek 12. septembra 2005.

* V soboto 24.9. je ob 11h na Brezjah  slovensko – hrvaško srečanje.
Sveto  mašo  bosta  vodila  predsednik  SŠK dr.  Franc  Kramberger  in
Zagrebški nadškof in kardinal Josip Bozanić. Srečanje bo potekalo pod
geslom »Skupna vera nas povezuje«.

* 25.9. Na Mihelovo nedeljo pri obeh mašah nabirka v košarico za
potrebe župnijske cerkve.

* Župnijska Karitas Rovte se zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pomagali
pri srečanju ostarelih v nedeljo 28. avgusta, prav tako hvala vsem za
pomoč pri meddekanijskem srečanju članov Karitas na Petkovcu 10.
septembra.

* Na župnišču je bila dana nova izolacija. Hvala vsem za pomoč.

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h
11.9. Cilka Jereb, Klavdija Kogovšek Marjana Kunc, Mojca Mlinar
18.9. Marija Čuk, Rezka Kavčič Tamara Trpin, Rebeka Jurca
25.9. Franja Tušar, Nina Rupnik Tadeja in  Matjaž Gezda
Pogrebne maše v septembru Cilka Jereb

Ministriranje:
Teden
11.9 – 18.9 Logar Jaka st., Logar Jaka ml., Arhar Primož
18.9. – 25.9 Cigale Urban, Skvarča Martin

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


