
Molitev Rožnega venca

»Kraljica venca Rožnega, naj celi svet ti hvalo da! Je človek star že ali mlad,
naj Rožni venec moli rad!« Tako v mesecu oktobru, ki je posvečen molitvi rožnega
venca, v vesoljni Cerkvi častimo Marijo in Jezusa.
Kdaj je molitev rožnega venca nastala v Zahodni Cerkvi, ni še do konca pojasnjeno.
Nekateri  jo  pripisujejo  sv.  Dominiku  iz  Španije,  drugi  Kartuzijanskemu  menihu
Dominiku iz Prusije. Kakorkoli že, iznašel ga je človek z imenom Dominik (kar pomeni
»Gospodov«). Celotno katoliško krščanstvo je to molitev sprejela z veseljem. V njej
s  srcem  in  čustvom  zbrano  molimo  v  preprostosti  in  tihoti,  ko  premišljujemo
skrivnosti Jezusovega in Marijinega življenja.
Molitev  je  čisto  svetopisemska.  Sedaj  ima  štiri  dele  rožnega  venca:  Veseli  del,
Žalostni del, Častitljivi del in Svetli del.
Zadnji,  četrti  del  rožnega venca nam je manj poznan.  Podaril  nam ga je pokojni
papež Janez Pavel drugi leta 2002, ki je bil  sam veliki  molivec rožnega venca od
otroštva  dalje.  Ob  neki  priliki  je  dejal:  »Molitev  rožnega  venca  je  močnejša  od
vsakega orožja  na svetu«.  Zadnji  del  zajema predvsem leta  Jezusovega javnega
delovanja,  ko  oznanja  Evangelij  o  božjem  Kraljestvu.  Hoče  pokazati  na  pet
pomenljivih trenutkov tega obdobja Jezusovega življenja. Te skrivnosti so polne luči
in svetlobe. Skrivnosti se kažejo v naslednjem:
1. Ob njegovem krstu v Jordanu
2. Ob njegovem razodetju samega sebe na svatbi v Kani.
3. V njegovem oznanilu božjega Kraljestva skupaj s klicem k spreobrnjenju.
4. V njegovem spreobrnjenju na gori Tabor.
5. V postavitvi svete Evharistije, zakramentalnega izraza velikonočne 

skrivnosti.
Molitev, ki je tako preprosta in hkrati tako bogata, zares zasluži, da jo krščansko 
občestvo ponovno odkrije, tudi v današnjem stehniziranem svetu.
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28. Navadna nedelja

Evangelij: VSI SMO POVABLJENI V BOŽJE KRALJESTVO                Mt 22,1-10

Iz Svetega Evangelija po Mateju.
Jezus jim je spet  spregovoril  v prilikah. »Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki  je napravil
svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso
hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: Glejte, pojedino sem
pripravil. Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno; pridite na svatbo!‹ Ti pa se
niso zmenili,  temveč so odšli: eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji; ostali pa so zgrabili
njegove služabnike, jih osramotili in pobili. Kralj se je tedaj razjezil in poslal svojo vojsko, da so
pobili  tiste  morilce  in  njihovo  mesto  požgali.  Nato  je  rekel  svojim  služabnikom:  ›Svatba  je
pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo,
kogar koli najdete.‹ Služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in
svatovska dvorana se je napolnila z gosti.

Mašni nameni od 9.10. do 15.10. 2005:
Nedelja, 9.10. 7.30h - za farane

10h  Marija in Anton Treven,  Petkovec 46
14h – rožnovenska pobožnost

Ponedeljek, 10.10. 18h  Frančiška Artač, obletna

Torek,  11.10. 18h  iz družine Justin

Sreda, 12.10. Sv. Maksimilijan Celjski, mučenec
18h  Cecilija Trček, obletna, Rovte 9

Četrtek, 13.10. 18h ,   Marija Trpin, obletna, in Boris, Rovtarske Žibrše 
12

Petek, 14.10. Sv. Kalist, papež in mučenec
18h  Franc Možina, brat Franc in sric Franc

Sobota, 15.10. Sv. Terezija Jezusa, devica in cerkvena učiteljica
8h  Brigita Trček, godovna, Rovte 82a
17h – v zahvalo za 75 let življenja(letnik 1930)
slavljencem iskrene čestitke

1 VESELI DEL

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam poživi vero.
2. ki nam utrdi upanje.
3 ki nam vžgi ljubezen.

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu. 
Skrivnosti:
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2. ki si ga Devica ki si ga v obiskovanju   
    Elizabete nosila.
3. ki si ga Devica rodila.
4. ki si ga Devica v templju darovala.
5. ki si ga Devica v templju našla.

2. SVETLI DEL

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s 
prošnjami:
1. ki nam daj duha pokorščine.
2. ki nam daj srečo uboštva.
3 ki nam podeli milost čistosti.

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu. 
Skrivnosti:
1. ki je bil krščen v Jordanu.
2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3. ki je oznanil Božje kraljestvo.
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo.
5. ki je postavil sveto evharistijo.



29. Navadna nedelja

Evangelij: IMAMO DOLŽNOSTI DO BOGA IN SVETA                      Mt 22,15-21

Iz Svetega Evangelija po Mateju.
Tedaj so farizeji odšli in se posvetovali, kako bi ga ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje učence
skupaj s herodovci in so rekli: »Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot ter se
ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo dajati
cesarju davek ali ne?« Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me preizkušate, hinavci?
Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba in napis?«
Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar
je Božjega.«

Mašni nameni od 16.10 do 23.10. 2005:
Nedelja, 16.10. 7.30h - za farane

10h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
14h – rožnovenska pobožnost

Ponedeljek, 17.10. Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
18h  starši in Jožefa Skvarča, obletna, Rovte 50

Torek, 18.10. Sv. Luka, Evangelist
18h na Praprotnem Brdu  Starši Skvarč,rovte 117

Sreda, 19.10. Sv. Pavel od Križa, duhovnik
18h  Marija Nagode, obletna, Rovte 141

Četrtek, 20.10. 18h  Jože Kržišnik, obletna, Rovte 5
Petek, 21.10. 18h  Anton, Ivanka, Gabrijel in Jože Šinkovec, Rovte 112
Sobota, 22.10. 8h  Drago Burnik, obletna, Rovte 98

18h – za srečen zakon
Nedelja, 23.10. 30. Navadna nedelja - Misijonska

7.30h - za farane
10h  Pivk, Rovtarske Žibrše 27
14h – rožnovenska pobožnost

3. ŽALOSTNI DEL

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s 
prošnjami:
1. ki utrdi spomin.
2. ki nam razsvetli pamet.
3 ki nam omeči voljo.

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu. 
Skrivnosti:
1. ki je za nas krvavi pot potil.
2. ki je za nas bičan bil.
3. ki je za nas s trnjem kronan bil.
4. ki je za nas težki križ nesel.
5. ki je za nas križan bil.

4. ČASTITLJIVI DEL

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s 
prošnjami:
1. ki nam vodi naše misli.
2. ki nam vodi naše besede.
3 ki nam vodi naša dejanja.

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu. 
Skrivnosti:
1. ki je od mrtvih vstal.
2. ki je v nebesa šel.
3. ki je Svetega Duha poslal.
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.



Ostala oznanila:

* S ponedeljkom 10. oktobra se večerna maša prične ob 18 uri.
*  Torek  18.10  s  pričetkom 18:30h  v  Cerknici  za  člane  župnijskih  Karitas
dekanije Vrhnika in Cerknica, duhovna obnova.
* V četrtek 20.10.  je ob 19 uri srečanje za člane Župnijske Karitas.
*  Na misijonsko  nedeljo  23.10  bo pri  obeh mašah nabirka  za  potrebe  v
misijonskih deželah.
* Na misijonsko nedeljo bo v cerkvi Sv. Jožefa v Ljubljani sklepna slovesnost
Evharističnega  leta  za  ljubljansko  nadškofijo,  s  shodom  častilcev  Svetega
Rešnjega Telesa. Ob 16 uri bo sveta maša, ob 17 uri pa bo nadškof Alojz Uran
po  sklepnem nagovoru  in  kratkem češčenju  Najsvetejšega  zbranim podelil
Evharistični  blagoslov.  Glavni  namen  srečanja  je  skupna  zahvala  vernikov
vseh  župnij  za  milosti  Evharističnega  leta  in  medžupnijska  povezava  z
namenom Evharističene povezave župnij Ljubljanske nadškofije.

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

 9.10. Marja Čuk, Franja Tušar Tamara Trpin, Ana Lukančič
16.10. Klavdija Kogovšek, Mojca Skvarča Marjana Kunc, Miha Kavčič
 23.10. Cilka Jereb, Srečo Nartnik Mojca Mlinar, Tadeja Gnezda
Pogrebne maše v oktobru Miha Kavčič

Ministriranje:
Teden
9.10. – 1610. Logar Jaka st., Logar Jaka ml., Arhar Primož
16.10. – 23.10. Cigale Urban, Skvarča Martin

MOLITEV ZA UPANJE

Gospod Bog, v svetem pismu srečujemo nešteto klicev, ki se polni zaupanja dvigajo k
tebi. Nikoli niso bili razočarani, kateri so zaupali vate. Utrdi moje upanje, da bom v
vseh  preskušnjah  pri  tebi  iskal  pomoč.  Živo  upanje  vate  naj  mi  daje  pogum  in
hrepenenje potem, kar si pripravil tistim, ki te ljubijo.


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


