
Farni glas  župnije sv. Mihaela ROVTE

Nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael.

Sveto Pismo večkrat omenja angele. Na poseben način omenja tudi: Mihaela, Gabrijela in
Rafaela. Ti trije angeli so v svetem Pismu edini, ki so označeni z dobrimi imeni.

MIHAEL –  pomeni  »Kdo kakor  Bog?« On  je  postavljen  vedno  v  boj  za  dobro  proti
lažnivemu hudobnemu duhu. Ime Mihael nastopi prvikrat šele v času po vrnitvi Izraelcev iz
babilonske sužnosti. Prerok Danijel ga označuje kot »Velikega kneza«. V novi zavezi ga
vidimo v prepiru s hudičem glede Mojzesovega trupla. V knjigi Razodetja pa nastopa kot
voditelj angelov, ki v silovitem boju s satanom in njegovimi angeli dosežejo sijajno zmago,
(Raz 12,7-18) vendar pa satan sedaj preusmeri svoj boj zoper Cerkev. (prizor prikazuje
slika na glavnem oltarju v naši župnijski Cerkvi, ki jo je naslikal l. 1914 Simon Ogrin iz
Vrhnike). Svetemu nadangelu Mihaelu se priporočamo kot zavetniku vesoljne Cerkve v
boju zoper zalezovanje hudobnih duhov.

GABRIJEL –  pomeni  »Bog je  močan«. Po  svetem Pismu je  to  angel,  ki  »stoji  pred
gospodom«. V Stari zavezi je omenjen le v Danijelovi knjigi, ko posreduje božje razodetje.
V novi zavezi oznani Gabrijel rojstvo Janeza Krstnika in Jezusovo rojstvo. Trikrat na dan
zvoni Angelovo češčenje. Ob molitvi »Angel gospodov« se spominjamo dogodka, kako je
Gabrijel  v  Nazaretu  Mariji  sporočil,  da  bo  rodila  odrešenika  sveta.  Pozdravil  jo  je  z
besedami  »Zdrava  milosti  polna  gospod  je  s  teboj,  blagoslovljena  si  med  ženami«.
Nadangela Gabrijela imamo za zavetnika radia in vseh sredstev družbenega obveščanja.

RAFAEL –  pomeni  »Bog ozdravlja«.  Omenjen  je  le  v  Tobijevi  knjigi.  V  usta  polaga
besede samemu angelu: »Jaz sem Rafael, eden izmed sedmih, ki stojijo pred gospodom«.
Pomagal je mlademu Tobiju iz dveh razlogov: Njegovega očeta je ozdravil slepote na očeh
in rešil zaročenko Saro mučenja hudobnega duha Asmodeja. 

Prosite za nas, vsi božji angeli! In vi, božji Knezi Mihael, Gabrijel in Rafael, bedite
nad Cerkvijo v današnjih časih!.
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26. Navadna nedelja – Slomškova, ekumenski dan

Evangelij: GREŠNIKI PRIDEJO V BOŽJE KRALJESTVO                 Mt 21,28-32

Iz Svetega Evangelija po Mateju.
»Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v
vinograd!‹ Ta je odgovoril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel
isto. Ta je odgovoril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?«
Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Cestninarji in vlačuge pojdejo pred vami
v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam na poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in
vlačuge pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli.« 

Mašni nameni od 25.9. do 1.10. 2005:
Nedelja, 25.9. Mihelova nedelja – farno žegnanje

7.30h - za farane
10h  Franc in Frančiška Jurca,  godovna, Rovte 102

Ponedeljek, 26.9. Sv. Kozma in damijan, mučenca
19h  Franc Jereb, obletna, Rovte 125

Torek,  27.9. Sv. Vincencij Pavelski, duhovnik
19h  Starši Oblak, Rovte 5

Sreda, 28.9. 19h – v dober namen za družine

Četrtek, 29.9. Sv. Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli
19h ,   Marija Treven, godovna, Petkovec 46

Petek, 30.9. Sv. Hieronim, duhovnik in cerveni učitelj
19h na Petkovcu – v dober namen za družine

Sobota, 1.10. Sv. Terezija Deteta Jezusa, devica in cerkvena 
učiteljica
8h  Ciril Malovrh

Levo: 
Farni Zavetnik
Nadangel Mihael
goduje 29. september

Desno:
Sveti Hieronim

Zavetnik podružne
 Cerkve na Petkovcu
goduje 30. september



27. Navadna nedelja - Rožnovenska

Evangelij: PRVI IZVOLJENI BODO ZAVRŽENI                                   Mt 21,33-43

Iz Svetega Evangelija po Mateju.
»Poslušajte drugo priliko! Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v
njem stiskalnico in sezidal stolp; in dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval.  Ko se je približal čas
trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi dobili njegov pridelek. Viničarji pa so njegove
služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet  drugega kamnali. Nato je poslal druge
služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina,
rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi rekli: ›Ta je
dedič. Dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine!‹ Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in
ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji?« Rekli so mu: »Hudobneže
bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali
pridelek.« Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali v Pismih: 
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, 
je postal vogalni kamen. 
Gospod je to naredil 
in čudovito je v naših očeh. 
 Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove 
sadove.«

Mašni nameni od 2.10 do 9.10. 2005:
Nedelja, 2.10. 7.30h - za farane

10h  Franc Kavčič, godovna, Petkovec 8
14h – rožnovenska pobožnost

Ponedeljek, 3.10. 19h  Šemrov, Rovte 5
Torek, 4.10. Sv. Frančišek Asiški, redovnik

19h  Ivanka, Ivan in Jakob Trček, godovna, Petkovec 35
Sreda, 5.10. 19h  Rozalija Pivk, godovna, Petkovec 20
Četrtek, 6.10. Sv. Bruno, duhovnik

19h  Veronika in Milan Križaj, obletna
Petek, 7.10. Rožnovenska Mati Božja – prvi petek

19h  Evstahij Ambrožič, obletna , godovna
Sobota, 8.10. Dan celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega 

Telesa in Krvi v naši župniji
8h  Slavko Skvarča, obletna, Rovte 85a
10h  Vinko Cigale
17h  Marija Brenčič, Petkovec 14

Nedelja, 8.10. 28. Navadna nedelja
7.30h - za farane
10h  Marija in Anton Treven, Petkovec 46



Ostala oznanila:

* Nedelja 25.9. Na žegnansko nedeljo bo pri maši ob 10h, pel znani baritonist g.
Marko Fink.
*  V soboto  1.  10.   je  ob  9  uri  začetek  verouka  za  prvi  razred  ali  malo
veroučno šolo.
*  Mesec  oktober je posvečen  Rožnovenski Materi Božji. Rožni venec bomo
molili vsak dan v Cerkvi pred seto mašo, ob nedeljah pa ob 14 uri. Prav je, da
vsaj kakšno desetko rožnega venca zmolite tudi doma po družinah. Slovenska
pesem takole poje: »Moli, moli, rožni venec, ljubljeni slovenski krov. Zvesto nad
teboj počival bo Marijin blagoslov«.
* V času od 2-9 .10. obhajamo »Teden za življenje«, ki bo potekal pod geslom:
»Veseli pa se resnice« (1 Kor 13,6). V tistih dneh se združimo v molitvi in prošnji
za novo življenje v našem narodu, za življenje iz resnice.(več o vsebini po po
radiu, TV, častnikih in internetu).
* Za prvi petek v oktobru bo obhajal bolne in ostarele po domovih. Prosim če
prijavite še tiste, ki to želijo. Po maši bodo litanije Srca Jezusovega s posvetilno
molitvijo in blagoslovom.
*  V  soboto  8.10.  je  v  naši  župniji  dan  celodnevnega  češčenja  Svetega
Rešnjega Telesa. Ta dan bo prilika za Sveto spoved pred in med vsako sveto
mašo. Vzemite si čas in se pomudite v cerkvi ob izpostavljenem Najsvetejšim v
osebni molitvi.
*  Veroučenci,  prinesite  k  verouku,  ali  pa  oddajte  v  cerkvi  po  sveti  maši,
podpisana veroučna spričevala.

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

25.9. Franja Tušar, Nina Rupnik Tadeja in  Matjaž Gezda
 2.10. Klavdija Kogovšek, Srečo Nartnik Mojca Skvarča, Marjana Kunc
 9.10. Marja Čuk, Franja Tušar Tamara Trpin, Ana Lukančič
Pogrebne maše v septembru Cilka Jereb
Pogrebne maše v oktobru Miha Kavčič

Ministriranje:
Teden
25.9. – 2.10. Lovrenc Skvarča, Jernej Lazar
2.10. – 9.10. Jakob Skvarča, Uroš Kunc, Nejc Rupnik

Zaradi točnejših informacij v Farnem glasu župnije sv. Mihaela, se naproša vse, ki imajo
kakršnakoli obvestila, kar zadeva naše farno občestvo, da le te posredujejo v župnišču
vsaj en teden pred izdajanjem, katere izhajajo na štirinajst dni.

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


