
Oznanila 23. oktober do 6. november 2005, Leto I. št. 5
 Misijonska Nedelja

Preden se je Jezus poslovil od svojih učencev, jim je naročil:  »Pojdite po vsem svetu,
učite vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih
spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte jaz ostanem z vami vse dni,
do konca sveta«. Jezusovi učenci so tako postali prvi misijonarji poslani v svet. 
Geslo letošnje misijonske nedelje je: »KRUH, KI SE LOMI ZA ŽIVLJENJE SVETA«. Na to
nedeljo  zaključujemo  leto  Evharistije.  Evharistija  je  »Kruh  za  življenje  sveta  tudi  v
tretjem tisočletju«.

 Človeštvo potrebuje Kristusa, ki je »Razlomljen kruh«.
 Cerkev, združena s Kristusom, postaja »Razlomljen kruh«.
 Misijonarji so tudi »Kruh ki se lomi« za življenje sveta.

Cerkev mora biti pričujoča v vseh narodih. Je »Luč« in »Kvas«. Učlovečenje se nadaljuje.
Do zdaj se je Kristus »Učlovečil« le v evroameriški kulturi. Enako pravice do Cerkve imajo
tudi vsi drugi kulturni krogi: kitajski, indijski, arabski, črnski, japonski.
Kakor je treba zaustaviti razkristjanjenje v krščanskih deželah, kjer je cerkev že zasidrana,
a potrebna nove evangelizacije, prav tako je treba presajati cerkev med narode, kjer je še
ni.
Cerkev želi, naj škofje in duhovniki ostanejo v posameznih deželah, pa naj bodo razmere še
tako težke. Tudi, če bodo imeli omejeno delo, ali bodo izpostavljeni duševnemu in telesnemu
trpljenju, Cerkev želi in prosi, naj ostanejo tam. Tudi takrat, ko deželo vodi Cerkvi sovražen
režim.
Ob vsem dogajanju  v  svetu  ne moremo biti  mirni,  če  po svojih  močeh ne prispevamo
svojega osebnega deleža k misijonskemu delu.
Noben izgovor nas ne opravičuje, da bi se mogli otresti te naloge. S krstom smo jo prejeli in
je  ne  moremo odložiti.  To  je  odlika,  da  smemo sodelovati  pri  tako  božji  stvari,  kot  je
prinašanje Kristusa ljudem. Ves svet mora dobiti Kristusovo podobo. To je tista Kristusova
skrivnost, o kateri je tako navdušeno pisal veliki misijonar narodov apostol Pavel.
Hvala  za  vse  misijonarje,  ki  so  slovenskemu rodu  posredovali  luč  Evangelija  in  za  vse
slovenske misijonarje, ki so drugim narodom posredovali vero v Boga.
Sv.  Terezija  Deteta  Jezusa,  zavetnica  misijonarjev  prosi  za  nas  in  za  nove
misijonarje!



 30. Navadna – MISIJONSKA NEDELJA

Evangelij: LJUBI BOGA IN SVOJEGA BLIŽNJEGA                          Mt 22,34-40

Iz Svetega Evangelija po Mateju.

Farizeji pa so slišali, da je saduceje prisilil k molku, in so se zbrali na istem kraju. Eden izmed njih,
učitelj  postave,  ga  je  preizkušal  z  vprašanjem: »Učitelj,  katera  je  največja  zapoved  v
postavi?« Rekel  mu je:  »Ljubi  Gospoda,  svojega  Boga,  z  vsem srcem,  z  vso  dušo in  z  vsem
mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna:  Ljubi svojega bližnjega
kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«

Mašni nameni od 23.10. do 29.10. 2005:
Nedelja, 23.10. Janez Kapistran, duhovnik 

7.30h - za farane
10h  Pivk, Rovtarske žibrše 27
14h – rožnovenska pobožnost (molili bomo za naše 
misijonarje)

Ponedeljek, 24.10. Sv. Anton M. Claret, škof
18h  Kogovškovi, Rovte 138

Torek,  25.10. 18h  Antonija Trpin, obletna, Rovte 122

Sreda, 26.10. 18h  Terezija Vavken, godovna, Rovtarske Žibrše 25

Četrtek, 27.10. 18h ,   Jože Trpin, obletna, Petkovec 28

Petek, 28.10. Sv. Simon in Juda Tadej, apostola
18h  Sroboški, Rovtarske Žibrše 20

Sobota, 29.10. 8h – v čast sv. Ani.

30.10 0b 2h ponoči  Premik ure - Prehod na sončni čas

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

 23.10. Cilka Jereb, Srečo Nartnik Mojca Mlinar, Tadeja Gnezda
 30.10. Rezka Kavčič, Maria Čuk Nina Rupnik, Miha Kavčič
1.11 Franja Tušar, Klavdija Kogovšek Tamara Trpin, Matjaž Gnezda

ob 14h Rezka Kavčič, Marjana Kunc
 6.11. Rezka Kavčič, Srečo Nartnik Mojca Mlinar, Tadeja Gnezda
Pogrebne maše v oktobru Miha Kavčič
Pogrebne maše v novembru Nina Rupnik

Slovenskemu Misijonarju Frideriku Baragu ni bilo nikoli žal napora, potrebnih za reševanje
duš. Nenehno je bil na poti, v dežju, snegu in mrazu. Peš je napravil na stotine in stotine
kilometrov. Nekoč je v hudi zimi prehodil  preko 90 kilometrov, da je krstil  umirajočega
otroka.



 31. Navadna nedelja - ŽEGNANJSKA

Evangelij: JEZUS VABI K DELOM PO VERI                                         Mt 23,1-12

Iz Svetega Evangelija po Mateju.
Tedaj je Jezus spregovoril množicam in svojim učencem: »Mojzesov stol so zasedli pismouki in
farizeji. Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo, po njihovih delih pa se ne ravnajte; govorijo
namreč, pa ne delajo. Vežejo težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame, sami pa
jih  še  s  prstom  nočejo  premakniti.  Vsa  svoja  dela  opravljajo  zato,  da  bi  jih  ljudje  videli.
Napravljajo si širše molitvene jermene in podaljšujejo robove na obleki. Radi imajo častno mesto
na gostijah, prve sedeže v shodnicah, pozdrave na trgih in da jim ljudje pravijo ›rabi‹. Vi pa si ne
pravite ›rabi‹, kajti eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje. Tudi na zemlji nikomur ne pravite ›oče‹,
kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih. Tudi si ne pravite ›vodnik‹, kajti eden je vaš Vodnik,
Mesija. Največji med vami bodi vaš strežnik. Kdor se bo poviševal,  bo ponižan, in kdor se bo
poniževal, bo povišan.

Mašni nameni od 30.10. do 6.11. 2005:
Nedelja, 30.10. 7.30h - za farane

10h  Marjana Možina, obletna
14h – rožnovenska pobožnost

Ponedeljek, 31.10. 18h  iz družine Novak (Dana iz Logaških Žibrš)
Torek, 1.11. VSI SVETI – slovesni in zapovedani praznik

7.30h - za farane
10h  Franc Brenčič, Petkovec 39
14h  Ivanka in sin Jakob Šemrov, godovna, Rovte 77a
17h - molitev rožnih vencev v cerkvi za rajne. 

Sreda, 2.11. SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
8h – za vse verne rajne
18h  starši Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 35

Četrtek, 3.11. Sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec
18h  Katarina Martinčič, obletna

Petek, 4.11. Sv. Karel Baromejski, škof
18h  Ludvik in Marija Skvarča, obletna, Rovte 11

Sobota, 5.11. 8h  Matilda Skvarča, obletna, Rovte 117
Nedelja, 6.11. 31. Navadna nedelja - Zahvalna

7.30h - za farane
10h  Alojz Malavašič, Rovte 51

Ministriranje:
Teden
23.10. – 30.10. Skvarča Lovrenc in Lazar Jernej
30.10. – 6.10. Skvarča Jakob, Kunc Uroš in Rupnik Nejc



 Ostala oznanila:

* V četrtek  27.10.  ob 19.30 je  srečanje za člane župnijskega pastoralnega
sveta v župnišču.
* Iz sobote 29.10.  na nedeljo 30.10. vrnitev na sončni čas.
*  Na praznik  VSEH SVETIH bodo po popoldanski  maši  ob  14h molitve za
verne rajne v cerkvi z opravilom božje Besede in molitvami pri kapeli po vojni
pobitih žrtev in na pokopališču. Ob 17h bomo v cerkvi molili rožne vence za
vse rajne.
* V prvih osmih dneh meseca novembra Cerkev naklanja popolni odpustek
za obisk pokopališča in molitev za rajne, če smo bili pri spovedi in obhajilu, ter
molimo po namenu sv. očeta. Vsekakor več koristi rajnim molitev in darovanje
maše zanje, kakor pa zgolj prižiganje sveč in nošenje cvetja na grobove.
* Na praznik – Spomina vseh vernih rajnih bodo po obeh mašah molitve za
verne rajne v cerkvi.
*  Za  prvi  petek v novembru bom v dopoldanskem času obiskal  in obhajal
bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bodo litanije Srca Jezusovega
s posvetilno molitvijo in blagoslovom.
* Na prvo soboto bodo po maši molitve za nove duhovne in redovne poklice z
blagoslovom.
* Na zahvalno nedeljo je pri obeh mašah nabirka namenjena za kurilno
olje za ogrevanje župnišča, kapele in učilnic.

*  Na  zahvalno  nedeljo  6.11.  ob  15h vabi  Župnijska  Karitas  Rovte  na  11.
dobrodelni koncert z geslom »Karitas - pot do oddaljenih«.
Na  koncertu  bodo  sodelovali:  osnovna  šola  Rovte,  Matej  Erjavec  –
harmonikaš,  mladinski  cerkveni  pevski  zbor,  dekliški  trio  Urša,  Polona  in
Monika, sestri Pišljar – citre, družina Hodnik, Janez Kogovšek - harmonikaš,
fantovski  zbor  Puschlushtae,  Nina  Kompare,  ansambel  Notranjci  in  Majda
Petan. Na koncertu bo spregovoril generalni tajnik Slovenske Karitas g. Alojz
Štefan.
S svojim obiskom in prostovoljnimi prispevki pa skupaj pomagamo ljudem v
stiski.
Vsi, ki ste pripravljeni koncert podpreti z večjim darom, le tega lahko nakažete
na poslovni račun pri NLB 02025-0092511623 za Župnijsko Karitas Rovte ali
pa  svoj  dar  nakažete  pri  blagajniku  Janezu  Jereb,  Rovte  102a.  Vsem že
vnaprej lepa hvala.
*  V  ponedeljek  7.11. pa  bo  od  16h do  18h zbiranje  poljskih  pridelkov  v
spodnjih prostorih župnišča, kateri  bodo namenjeni za  duhovniški dom na
Lepem potu  v  Ljubljani,  kjer  trenutno  prebiva  tudi  naš  predhodni  župnik
Franc Dolžan.

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


