
Nadškofova zahvala ob zahvalni nedelji

»Če Gospod ne zida hiše, Se zaman trudijo z njo njeni graditelji« 
                                                                                            Psalm 127,1

Ob pomenljivi priložnosti zahvalne nedelje se s hvaležnim srcem obračamo na
minulo leto, na pričakovanja, hrepenenja, sadove »zemlje in dela človeških
rok«. Za manj bi kaj iskali, če ne bi Gospod v svoji neskončni previdnosti in
ljubezni blagoslavljal naš trud, naše prizadevanje in napore.
Ko  se  pri  evharistiji  zberemo,  se  po  Kristusu,  s  Kristusom  in  v  Kristusu
zahvalimo Očetu za njegovo ljubezen, ki osebno spremlja vsakega od nas, si
ga vzame k srcu, ga varuje in tudi prek preizkušnje pripravlja za večjo radost
in skupnost z brati in sestrami. Danes pa na poseben način se položimo na
Gospodov oltar, saj od njega »prihaja vsak dober dar in vsako popolno darilo«
(Jak  1,17).  Zahvalimo  se  mu za  mater  Cerkev,  ki  skrbno  sprejema  svoje
otroke, jih hrani in oživlja z milostjo zakramentov, da bi dar življenja imeli za
vselej.
Na  to  nedeljo  se  osebno  iz  srca  zahvaljujem vsem svojim sodelavcem za
njihov trud in pomoč pastirju ljubljanske nadškofije v tem prvem letu vodenja
krajevne  Cerkve.  Hvaležen  sem  na  poseben  način  vsem  duhovnikom,
redovnikom in redovnicam, ki svojo zvestobo in darovanjem življenja vedno
bolj izpovedujejo. »Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni« (Gal 2,20).
Veliko  hvaležnost  izražam  tudi  bolnikom  in  trpečim,  ki  s  svojo  molitvijo
dopolnjujejo, »kar primanjkuje Kristusovim bridkostim za njegovo telo, ki je
Cerkev« (Kol 1,24).

>>
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32. Navadna – ZAHVALNA NEDELJA

Evangelij: ČUJEČNOST ZA BOŽJI PRIHOD                                     Mt 25,1-13

Iz Svetega Evangelija po Mateju.

»Takrat bo nebeško kraljestvo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu
naproti. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih. Nespametne so vzele svoje svetilke,
niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje. Ker se je ženin
mudil,  so  vse  podremale  in  zaspale.  Opolnoči  pa  je  nastalo  vpitje:  ›Glejte,  ženin!  Pojdite  mu
naproti!‹ Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim:
›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne
bo dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite!‹ Medtem ko so šle kupovat, pa
je prišel ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Pozneje
so prišle še druge device in govorile: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ On pa je odgovoril: ›Resnično,
povem vam: Ne poznam vas!‹ Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!«

Mašni nameni od 6.11. do 12.11. 2005:
Nedelja, 6.11. 7.30h - za farane

10h  Alojz Malavašič, Rovte 51
Ponedeljek, 7.11. 18h  Rozalija Petkovšek
Torek,  8.11. 18h  Janez in Katarina Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 14
Sreda, 9.11. Posvetitev lateranske bazilike, praznik

18h  Anton Peternel, obletna, Rovte 82g
Četrtek, 10.11. Sv. Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj

18h  Starši Križaj, Rovte 10
Petek, 11.11. Sv. Martin, škof

18h  Boris Kunc Rovte 87
Sobota, 12.11. Sv.Jozafat, škof in mučenec

8h  Slavko Skvarča, godovna, Rovte 85a



(nadaljevanje z naslovne strani)

V letu laikov, ki smo ga končali, se še posebno zahvalim laiškim sodelavcem,
od članov župnijskih pastoralnih svetov do vseh, ki darujete svoj čas in talente
za našo nadškofijo, predvsem pa pričujete za vero in ljubezen do Cerkve sredi
vsakdanjega življenja na vseh področjih, v katera ste poklicani, da bi posvetili
za svet. Med laiki moja misel velja posebej tistim ki so se oddaljili od Cerkve
in še iščejo pot resnice in življenja. Odprimo skupaj naša vrata Kristusu – kot
na vadbi sveti oče Benedikt XVI. – da bi več življenja vsklilo v našem narodu.

Na vse kličem Božji blagoslov! 
msgr. Alojz Uran 
Ljubljanski nadškof



33. Navadna nedelja 

Evangelij: ZVESTOBA V MALEM BO NAGRAJENA                           Mt 25,14-30

Iz Svetega Evangelija po Mateju.
»Tako bo namreč kakor s človekom, ki se je odpravljal na potovanje in sklical svoje služabnike ter
jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu
po njegovi zmožnosti, in odpotoval. Ta, ki je prejel pet talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je
pridobil pet drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridobil dva druga. Oni pa, ki je prejel enega,
je  šel,  skopal  jamo  in  skril  denar  svojega  gospodarja.  Po dolgem času  je  prišel  gospodar  teh
služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet
drugih in rekel: ›Gospodar, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridobil.‹ Gospodar mu
je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v
veselje svojega gospodarja!‹ Nato je pristopil tisti, ki je dobil dva talenta, in rekel: ›Gospodar, dva
talenta si mi izročil, glej, dva druga sem pridobil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti
služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹
Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel: ›Gospodar, vedel sem, da si trd človek.
Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi razsul. Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v
zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!‹ Gospodar pa mu je odgovoril: ›Malopridni in leni služabnik!
Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in zbiram, kjer nisem razsul? Zato bi moral dati moj denar
menjalcem in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte
tistemu, ki jih ima deset; kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se
bo vzelo tudi to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najzunanjejšo temo. Tam bo
jok in škripanje z zobmi.‹«

Mašni nameni od 30.10. do 6.11. 2005:
Nedelja, 13.11. 7.30h - za farane

10h  Stanislav Merlak, godovna, Rovte 105
Ponedeljek, 14.11. 18h  starši Bradeško, obletna, Rovte 70
Torek, 15.11. Sv. Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj

18h  Katarina Jurca 
Sreda, 16.11. Sv. Marjeta škotska, kraljica

18h  starši, bratje in sestre Turk, Petkovec 11b
Četrtek, 17.11. Sv. Elizabeta Ogrska (Turingijska), redovnica

18h  Jože Lukančič, obletna, Petkovec 4
Petek, 18.11. Posvetitev bazilike sv. Petra in Pavla

18h  Bogomir Hren, Rovte 10
Sobota, 19.11. 8h  Franc Novak, obletna, Petkovec 36
Nedelja, 20.11. Jezus Kristus, Kralj Vesoljstva, slovesni praznik 

(zadnja nedelja v cerkvenem letu)
7.30h - za farane
10h  Karel in Elizabeta Nagode, godovna, Praprotno Brdo 16

Ministriranje:
Teden od 6.11. – 13.11. Logar Jaka st., Logar jaka ml. in Arhar Primož
Teden od 13.11. – 20.11. Cigale Urban in Skvarča Martin



Ostala oznanila:
* Pri obeh mašah na zahvalno nedeljo je nabirka za kurilno olje.

*  Na  zahvalno  nedeljo bomo  Bogu  za  vse,  kar  smo  dobrega  prejeli  v
duhovnem in materialnem smislu po maši zapeli zahvalno pesem.

* Zahvala ob zahvalni nedelji:
Zahvalim se vsem sodelavcem sodelavkam v župniji: pevcem in pevkam vseh
treh zborov,  njihovim voditeljem in organistom,  ministrantom,  bralcem beril,
Mihu in Marku za pomoč pri obhajanju, Rezki za poučevanje prvega razreda
verouka,  vsem  ključarjem,  članom  ŽPS,  članom  ŽK  in  sodelavcem,
gospodarskemu svetu, pritrkovalcem, Tonetu in Pavletu za pobiranje v pušico,
mežnarici  Julki  Treven  za  čiščenje,  pospravljanje  in  krašenje  cerkve,  ter
drugega opravila in vsem ki ji pomagate. Zahvalim se vsem, ki poskrbite za to,
da vsakih štirinajst dni izide »Farni glas župnije sv. Mihaela Rovte«, vsem ki
me oskrbujete s kosilom, posebno osebju gostilne »pri Rezki« in za »bero«.
Zahvalim se vsem, ki obiskujete nedeljske in delavniške maše, in vsem, ki iz
dneva v dan tiho in skrito darujete svoje molitve in trpljenje za župnijo in njeno
duhovno rast. 
Hvala vsem, Vaš župnik.
* V nedeljo 6.11. ob 15. uri  je v Domu Krajanov Rovte dobrodelni koncert z
geslom  »Karitas  –  pot  do  oddaljenih«,  ki  ga  pripravlja  Župnijska  Karitas
Rovte. Lepo vsi povabljeni.
* V ponedeljek 7.11. bo v spodnjih prostorih župnišča od 16-18 ure zbiranje
poljskih pridelkov in druge hrane ter zdravil. Pridelki so namenjeni za dom
duhovnikov na Lepem Potu v Ljubljani. Zdravila pa za potrebe v misijonih.
*  v  soboto 19.11.  ob 19.  uri  je  dekanijsko srečanje mladine na Vrhniki,
srečanje bo vodil p. Andrej Božič. Tema je  izganjanje hudobnega duha iz
človeka.
*  Na  nedeljo  Jezusa  Kristusa,  Kralja  Vesoljstva  20.11.  ob  15.  uri  bo  na
Vrhniki srečanje za člane ŽPS naše dekanije. Letošnja vsebina je posvečena
oddaljenim od Cerkve. Prav je, da se člani naše ŽPS srečanja udeležite, in
sodelujete s svojimi izkušnjami in predlogi.
*  Po 15. novembru bom pobiral  naročnino za verske časopise in revije.  V
župnišču že lahko dobite  Marijanske koledarje  in  Družinsko pratiko za leto
2006.
Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

 6.11. Rezka Kavčič in Srečo Nartnik Mojca Mlinar in Tadeja Gnezda
 13.11. Franja Tušar in Mojca Skvarča Marjana Kunc in Nina Rupnik
 20.11. Rezka Kavčič, Marija Čuk Matjaž Gnezda, Tamara Trpin
Pogrebne maše v novembru Nina Rupnik
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


