
Pedro Opeka - Bojevnik upanja 
Pred  kratkim  je  izšel  prevod  knjige  Petra  Opeke  »BOJEVNIK  UPANJA  -

Življenje upornika«.. 
Peter dela za ljudi,  ki  so ostali  brez stanovanja, brez službe, prepuščeni

cesti. Ker ne najdejo izhoda, se ženske za majhen denar prepuščajo moškim
užitkom. Da bi  se  otroci,  ki  prosjačijo,  ljudem zasmilili,  jih  nekateri  starši
pohabijo. Take ljudi Pedro Opeka s svojo ekipo rešuje iz njihove situacije.

Najbolj me je ganila Petrova misel: »Nobenega še tako velikega kriminalista
ne predamo državi, da bi kot nepoboljšljivi človek šel v zapor. Naše delo je
reševati človeka, ljudi, ki so obupali, da bi njihovo življenje še kdaj postalo
vredno človeka. 

Pomaga  nam  božja  previdnost,  kar  pa  ni  dovolj.  Naši  uspehi  so  sad
zagrizenega dela in posebnega načina življenja  z drugimi.  Duh poslanstva,
ljubezni in vere: 

Bog me pošilja, če hočem uspeti, moram te ljudi ljubiti.
Verjeti moram, da bomo z božjo pomočjo uspeli.
To so besede, ki tukaj dobijo pravi smisel v  vsakem trenutku.« 
Osamiti  se,  razmišljati  o  ugotavljanju  pravih  revežev,  je  približno  tako,

kakor če bi jim rekli: 'Ukvarjamo se z vami, zato za vas nimamo časa. Pridite
pozneje.' 

Danes je lačen, jutri bo prepozno! Revež ne more čakati. 
Danes potrebuje delo, da bo lahko prehranil svojih šest otrok. 
Danes hoče oditi iz revščine, zato prosi za pomoč, jutri bo izgubil pogum. 
Morda bo mrtev, 'mrtev zaradi počasne administracije'.
Stroški za oboroževanje znašajo približno 900 milijard dolarjev; stroški za

razvoj dosežejo komaj 50 milijard.
* Verjeti moraš v to, kar delaš, ljubiti in biti stanoviten v tej ljubezni. 
To so trije stebri za učinkovito pomoč.                                               >>
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29. Navadna nedelja - misijonska
Evangelij: BOŽJI SIN JE POSTAL ČLOVEK, DA BI DAL SVOJE ŽIVLJENJE 

ZA NAS                                                                                       Mr 10,35-45
Iz Svetega Evangelija po Marku
Zebedejeva sinova Jakob in Janez sta stopila k njemu in mu rekla: »Učitelj, želiva, da nama storiš,
kar te bova prosila.« Rekel jima je: »Kaj hočeta, da vama storim?« Rekla sta mu: »Daj nama, da
bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« Jezus jima je dejal: »Ne vesta,
kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?«
Rekla sta mu: »Moreva.« In Jezus jima je dejal: »Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s
katerim sem jaz krščen, bosta krščena; dati, kdo bo sedèl na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar,
ampak bo dano tistim, ki jim je to pripravljeno.« Ko je drugih deset to slišalo, so se začeli jeziti na
Jakoba in Janeza. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje,
gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor
hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem
služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje
v odkupnino za mnoge.«

Mašni nameni od 22.10. do 28.10.06:
Nedelja Misijonska nedelja

7.30h za farane 
10h   Jože Kržišnik, obletna, Rovte 5
14h – Rožni venec z blagoslovom

Ponedeljek Sv.Janez Kapistran, duhovnik
18h  Marija, brat in starša Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

Torek Sv. Anton M. Claret, škof
18h  Janez, Katarina in bratje Malavašič

Sreda 18h  Terezija Pivk in starši Jereb, godovna, Rovte 35

Četrtek 18h  Jože Trpin, obletna, Petkovec 28

Petek 18h  Franc Novak, obletna, Petkovec 36

Sobota Sv. Simon In Juda Tadej, apostola 
8h  Anton Kogovšek, Praprotno Brdo, 15 

17h na Petkovcu – zahvala za 50 let zakonskega življenja, zlata 
poroka, Petkovec 17

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

Neprimerno težje se je o tem pogovarjati, ko gre za otroke - sirote. Naš boj v
njihovo korist je izjemno trd. Nedavno je pobegnil eden izmed njih, ki se je po
nekaj  mesecih  bivanja  v  našem  združenju  Akamasoa  zdel  že  malo  bolj
pohleven. Hodil je že v šolo, držal se je 'posvojene' matere, ki je skrbela že za
štiri otroke.   
'Kaj  ti  lahko  da  svet  ulice,  razen  strahu  pred  jutrišnjim dnem in  nekakšno
relativno svobodo? Ko te opazujem pri nogometu, na primer, vidim, da imaš
možnosti in voljo za uspeh.' Sledil mi je. Potreboval je človeka, ki bi mu vrnil
zaupanje.                                                                                         >>
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 30. Navadna nedelja – žegnanjska
       obletnica posvetitve cerkva

Evangelij: SLEPI PROSI JEZUSA, DA BI SPREGLEDAL                    Mr 10,46-52
Iz Svetega Evangelija po Marku

Prišli so v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač
Bartimáj,  Timájev sin,  sedèl  ob poti.  In ko je slišal,  da je to Jezus Nazarečan,  je začel  vpiti  in
govoriti: »Jezus, Davidov sin, usmili se me!« Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je še glasneje
vpil: »Davidov sin, usmili se me!« Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Poklicali so slepega in
mu rekli: »Le pogum, vstani, kliče te!« Odvrgel je svoj plašč, skočil pokonci in pohitel k Jezusu.
Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Slepi mu je dejal: »Rabuní, da bi spregledal!« Jezus
mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« Takoj je spregledal in šel po poti za njim.

Mašni nameni od 29.10.  do 5.11.06:
Nedelja 7.30h za farane 

10h  Janez in Katarina Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 14
Ponedeljek 18h  starši in sorodniki Jereb in Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 5
Torek Sv. Volbenk, škof     dan reformacije - državni praznik

0b 8h  Marjana Možina, obletna, Rovte 115
Sreda
1.November

Vsi sveti – slovesni in zapovedani praznik
Evangelij: VELIKO JE PLAČILO V NEBESIH            Mt 5,1-12a
7.30h za farane 
10h  Franc Brenčič in Tone Nagode, Petkovec 39
14h  Oblak, Rovte 5

Četrtek 8h - za vse verne rajne 
18h  Bernarda Lukan, Praprotno Brdo 3

Petek
Prvi petek

Sv. Viktorin ptujski, škof in mučenec
18h   Šinkovec, obletna, Rovte 112

Sobota - prva 
duhovniška

Sv. Karel baromejski, škof
8h  Franc Jereb, obletna, Rovte 125

Nedelja 31. Navadna nedelja - zahvalna
7.30h za farane 
10h   iz družine Treven in sinovi, obletna, Rovte 102

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

 Za konec naj povem, da je njegov oče eden od pobeglih tik pred smrtjo v
Starem Hrastniku.  Koliko  tisočev so  prepeljali  tja  iz  Teharij  in  jih  zverinsko
pobili  in  pometali  v  rudniške jame.  Peter  je  talentiran človek.  Sam pa sem
prepričan, da je uspeh njegovega dela predvsem sad božje milosti,  ki  so jo
pridobili mučenci hrastniških brezen. 

Naj  bo sad našega razmišljanja  ob knjigi  Petra  Opeke,  da le  z  žrtvijo  in
odpovedjo za Cerkev, narod in družino, njihov uspeh tudi dosežemo.
Knjigo Petra Opeke toplo priporočam

misijonar gospod Janko Slabe
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 Ostala oznanila:
* Na misijonsko nedeljo 22.10. je nabirka pri obeh mašah namenjena za
potrebe v misijonih. Popoldansko molitev rožnega venca z blagoslovom ob 14h
bomo namenili za duhovno podporo slovenskim misijonarjem in misijonarkam.
* V  torek 24.10. je ob 19h v župnišču srečanje za  gospodarski svet in
ključarje. Pogovoriti se moramo o nadaljnjem delo pri obnovi cerkve.
* V tednu od 30.10. do 4.11. ni verouka
*  Na praznik Vseh Svetih bodo po popoldanski  maši  ob 14h molitve za
verne rajne v cerkvi in na pokopališču. Ob 17h bomo v cerkvi molili  rožne
vence za vse rajne. 
Namesto za sveče na grobovih darujte za obnovo naše cerkve. Toliko in
toliko sveč onesnažuje okolje – obnašajmo se ekološko in ne zastrupljajmo
sami sebe.
* Na praznik – Spomin vseh Vernih rajnih, bodo po obeh mašah molitve za vse
verne rajne v cerkvi.
* Za prvi petek 3.11. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in
ostarele po domovih. Svojce prosim obvestite, če kdo na novo želi obisk
duhovnika.  Po  večerni  maši  bodo  litanije  Srca  Jezusovega  s  posvetilno
molitvijo in blagoslovom.
*  Prva  sobota v  mesecu  je  namenjena  molitvam  za  nove  duhovne  in
redovne poklice. Po maši bo blagoslov z Najsvetejšim.
* Na zahvalno nedeljo 5.11. bo po maši nabirka za kurilno olje.
* V nedeljo 5.11. ob 15h je v domu krajanov v Rovtah Dobrodelni koncert
Župnijske Karitas z geslom: »Ali me imaš rad?« Vsi lepo povabljeni.

Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk
pokopališča in molitev za rajne. Mogoče ga je prejeti v vseh cerkvah in javnih
kapelah, 1. in 20. novembra, ter na prejšnjo ali naslednjo nedeljo, če smo bili
pri spovedi in obhajilu, ter molimo po namenu sv. očeta (npr. Oče naš).  
Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

22.10. Cilka Jereb in Srečo Nartnik Larisa Jereb in Tina Kogovšek
29.10. Tamara Trpin in Franja Tušar Tadeja Gnezda in Marja Čuk
1.11. Mojca Skvarča in Cilka Jereb Ana Lukančič in Marijana Kunc

Ob 14h Matjaž Gnezda in Rezka Kavčič
2.11. ob 8h Srečo Nartnik ob 18h Tamara Trpin
5.12. Franja Tušar in Rezka Kavčič Marja Čuk in Tadeja Gnezda
Pogrebne maše v Oktobru Marjana Kunc
Pogrebne maše v Novembru Matjaž Gnezda
Ministriranje:
Teden od 22.10. – 29.10. Vid Treven, Lovro Skvarča in Rok Hodnik
Teden od 29.10. – 5.11. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


