Oznanila od 8. 10 do 22. 10. 2006, Leto II. št. 21
Rožni venec v oktobru

»Že od otroških let je imela ta molitev v mojem duhovnem življenju
pomembno mesto. Rožni venec me je spremljal v veselih trenutkih in v
preizkušnjah. Njemu sem izročil tolike skrbi, v njem sem vedno našel tolažbo.
Rožni venec je moja najljubša molitev. Čudovita molitev! Čudovita v svoji
preprostosti in svoji globini. Koliko milosti sem v teh letih prejel od svete
Device po rožnem vencu: Moja duša poveličuje Gospoda!« Sem in tja slišimo
očitke, da je molitev rožnega venca zastarela, neprimerna, toda vedno znova
nas različni duhovni voditelji in svetniki opozarjajo, kako je večno aktualna,
kako človeka duhovno umirja in odpira Bogu.
Kaj je v rožnem vencu zastarelega? Evangeljske skrivnosti? Oče naš?
Zdrava Marija? To so molitve, ki zaradi Božjega navdiha ne bodo nikoli
zastarele. Če se nekomu zde zastarele, je to žalosten dokaz, da ga je sodobna
civilizacija preveč sekularizirala. Zagledanost samo v svet povzroča
nekritičnost. Ne zna več razumeti velikega misterija, ker živi prepovršno in
nemirno. Vedno se mu mudi. Mudi pri delu in celo, kadar počiva. Nemir,
praznino, žejo in glad čuti zato, ker nima v sebi Boga.
Vsi ljudje smo poklicani, da v rožnem vencu osvežujemo osrednje
skrivnosti naše vere, učlovečenja, učenja, trpljenja, smrti in Vstajenje Božjega
Sina, in našega odrešenja. Kako to živeti in sprejemati, nam najlepše kaže
Božja in naša Mati Marija, ki je hkrati Mati in podoba Cerkve. Za duhovnika pa
ima poglobitev v notranjo povezanost med Kristusom, Marijo in Cerkvijo, še
poseben življenjski pomen, ker ga Cerkev pošilja, da nadaljuje odrešensko
delo, in mu je Marija pri tem posebna priprošnica.
»Moralnih ran današnjega časa ne moremo zdravit samo z močnimi dozami
humanizma in antropologije, temveč z nadnaravnimi silami. Od tega, kako
molimo in mašujemo, je odvisna prihodnost Cerkve: - tako je trdil sveti
Bernardin Sienski(umrl 1444). Pa tudi sveta Terezija Deteta Jezusa poudari,
kako je »molitev tisti Arhimedov vzvod, ki bo dvignil svet s tečajev; opora, na
katero ga bomo oprli, pa je sam vsemogočni Bog.«
>>

27. Navadna nedelja
Evangelij: KAR JE BOG ZDRUŽIL, NAJ ČLOVEK NE LOČI
Iz Svetega Evangelija po Marku

Mr 10,2-16

Pristopili so farizeji, in da bi ga preizkušali, so ga vprašali: »Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo?«
Odgovoril jim je: »Kaj vam je naročil Mojzes?« Rekli so: »Mojzes je dovolil napisati ločitveni list in
jo odsloviti.« Jezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na začetku
stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se
pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog
združil, tega naj človek ne ločuje!« Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem. In govoril jim
je: »Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo; in če se ona loči od svojega
moža in se omoži z drugim, prešuštvuje.«
Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so jih grajali. Ko je Jezus to videl, je postal
nejevoljen in jim je rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje
kraljestvo. Resnično, povem vam: Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride
vanj.« In objel jih je, položil nanje roke in jih blagoslavljal.

Mašni nameni od 8.10. do 14.10.06:
Nedelja
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota

7.30h za farane
10h  Brigita Trček, godovna, Rovte 82a
14h – Rožni venec z blagoslovom
Janez Leonardi, duhovnik
18h  starši in bratje Mivšek, dano iz Logatca
18h  Jože Turk, obletna, Rovtarske Žibrše 7a
18h  Marija Čuk, trideseti dan, Rovte 84
Sv. Maksimiljan Celjski, mučenec
18h  Anton Bizjak, trideseti dan, Rovte 27
18h  starši Bradeško, obletna, Rovte 70
Sv. Kalist, papež in mučenec
8h  Janez Nagode, godovna, Rovte 102a
18h na Petkovcu – za srečen zakon

==================================================================================
(nadaljevanje iz naslovne strani)

»Pri molitvi rožnega venca se nam razkriva Kristusovo obličje. Tako
spoznavamo Božji odrešenjski načrt. Pri molitvi se mi zdaj ni treba stalno
izmišljati, kaj naj povem Bogu: Zdaj se smem zadrževati ob njegovem prestolu,
ob robu njegovega oblačila. V mislih mi ni treba pretehtavati tega ali onega
problema na svetu – tako da sem s svojimi mislimi že spet raztresen -, ampak
sem ves pri Bogu. Rožni venec mi pomaga, da Bogu v molitvi lahko rečem: »Ti.«
Ne toliko govorjenje o molitvi, ampak molitev sama nas bo najbolje učila
moliti, se poglabljati v skrivnosti vere, predvsem pa prisluhniti Gospodu, ki nam
govori po molitvi.
Naj to povabilo k molitvi rožnega venca sklenem z razmišljanjem Emilijana
Cevca:
>>
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28. Navadna nedelja
Evangelij: ČE JEZUS KLIČE SE MORAMO VSEMU ODREČI
Iz Svetega Evangelija po Marku

Mr 10,17-27

Ko se je odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: »Dobri učitelj,
kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?« Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi praviš, da sem
dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga! Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne
pričaj po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in mater!« Rekel mu je: »Učitelj, vse to sem izpolnjeval
že od svoje mladosti.« Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: »Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar
imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!« Ta beseda ga je potrla
in je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje.
Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: »Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje,
prišli v Božje kraljestvo!« Učenci so se čudili njegovim besedam. In Jezus je vnovič spregovoril:
»Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo! Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš
pride v Božje kraljestvo.« Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj: »Kdo se potem more rešiti?«
Jezus se je ozrl vanje in rekel: »Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse
mogoče.«

Mašni nameni od 15.10. do 22.10.06:
Nedelja
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja

7.30h za farane
10h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
14h Rožni venec z blagoslovom
Sv. Marjeta M. Alakok, devica
18h  Franc Možina(oče in brat) in  Franc Jeršič, godovna, Rovte 115
Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
18h  Avgust Oblak, Rovte 13
Sv. Luka Evangelist
18h na Praprotnem Brdu  starši Skvarča, Rovte 117
Sv. Pavel od Križa, duhovnik
18h  Marija Nagode, obletna, Rovte 141
18h  Janez Lukančič, umrl v Logatcu
8h  Veronika in Milan Križaj, obletna, dano iz Logatca
29. Navadna nedelja - misijonska
7.30h za farane
10h  Jože Kržišnik, obletna, Rovte 5
14h – Rožni venec z blagoslovom

====================================================================================
(nadaljevanje iz prejšnje strani)

»O prelepa preprostost vere, koliko si nam podelila s tem starim družinskim
molkom, ki visi na porjavelem žeblju na steni omare. Nanj so navezani najlepši
spomini mojega življenja. O, ve, lepe, obrabljene jagode! Očenaševe so velike
kakor orehi, zdravamarije, kakor češnje. Nihče razen Boga ne ve, koliko
zdravamarij je že zdrselo po teh jagodah v nebeški ribnik. Vsakokrat, ko udari ob
molitvi druga ob drugo, potrka na rajske duri; »Tik – poslušaj dobri Bog, usmili
se nas… Vsaj si se za nas učlovečil, za nas trpel, nam v pričevanje od mrtvih
vstal.«
dr. Anton Jamnik, generalni vikar
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Ostala oznanila:
* V četrtek 12.10. ob 20h je v župnišču srečanje za člane ŽPS tema: sveto
pismo v družini(naše poslanstvo št. 40 str. 27) in drugi pastoralni problemi v
župniji.
* V ponedeljek 16.10. je ob 19h v župnišču srečanje za člane župnijske
Karitas
* Letošnja misijonska nedelja, ki jo bomo obhajali na 29. navadno nedeljo
22.10. bo potekala pod geslom: »Božja ljubezen – duša misijona«.
Na Rakovniku bo potekala prireditev: »Misijonska vas« (od 20. do 22. oktobra)
Osrednja misijonska slovesnost bo v Logu pri Vipavi v nedeljo 22. 100. s sveto
mašo,ki jo bo vodil gospod Metod Pirih, koprski škof.
V naši župniji bomo popoldansko molitev rožnega venca namenili za duhovno
podporo vsem slovenskim misijonarjem in misijonarkam.
Nabirka pri obeh mašah bo namenjena za potrebe v misijonu.
* V soboto 21.10. je duhovna obnova za člane Župnijske Karitas.
* Na Vrhniki v župnišču bo potekala vsako drugo in četrto soboto v mesecu ob
19h šola za zakon. Prične se v mesecu oktobru, informacije tel: 041 672 215
(Andreja in Jernej Iskra)
* Župnijska Karitas Rovte vabi na dobrodelni koncert v nedeljo 5. novembra ob
15h z geslom »Ali me imaš rad«, v dom krajanov Rovte

Bralci nedeljskih beril:
Datum

Jutranja ob 7.30h

8.10.
Tamara Trpin in Franja Tušar
15.10.
Rezka Kavčič in Marja Čuk
22.10.
Cilka Jereb in Srečo Nartnik
Pogrebne maše v Oktobru

Dopoldanska ob 10h
Matjaž Gnezda in Cvetka Kavčič
Marjana Kunc in Ana Lukančič
Larisa Jereb in Tina Kogovšek
Marjana Kunc

Ministriranje:
Teden od 8.10. – 15.10. Urban Cigale, Primož Arhar in Ambrož Cigale
Teden od 15.10. – 22.10. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc
Zdravila za uboge

Na škofijski Karitas Ljubljana, zbirajo zdravila v originalnem pakiranju z
veljavnim rokom uporabe, ki jih uporabniki iz kakršnihkoli razlogov ne
potrebujejo več in bi jih sicer zavrgli. Z njimi pomagamo osebam brez
zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Pošiljajo jih tudi v Albanijo, v
Bosno in misijone. Delitev zdravil je pod zdravniškim nadzorom.
Naša župnijska Karitas bo zdravila zbirala hkrati z zbiranjem poljskih
pridelkov in sicer v ponedeljek 6. novembra od 16h do 18h v župnišču.
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič
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