
Nadškofova zahvala ob zahvalni nedelji
Dragi bratje in sestre!
Ob teh besedah apostola Pavla tudi nas navdaja veselje in novo upanje, ko

se hvaležno oziramo na minulo leto. To je bilo za Cerkev, za našo deželo in
svet  polno  dogodkov,  srečanj  in  sprememb.  Sv.  oče  Benedikt  XVI  nas
spodbuja, da Cerkev živi, da bi Boga hvalila in se mu zahvaljevala. Cerkev je
skozi stoletja zvesta priča Božji ljubezni, ki nikoli ne ugasne, temveč znova
objema vse ljudi vseh narodov, kultur, jezikov, da bi imeli pristno življenje.
Drugi vatikanski cerkveni zbor pravi: »Tako cerkev hkrati moli in dela, da bi
ves  svet  v  polnosti  prešel  v  Božje  ljudstvo,  v  Gospodovo  telo  in  tempelj
Svetega Duha in da bi se v Kristusu, ki je glava vsega, Stvarniku in Očetu
vesoljstva dajala vsa čast in slava«.

Pomenljivo je, da se na zahvalno nedeljo z vseh koncev Slovenje, kjer sta
dva ali  trije zbrani  v Gospodovem imenu, dviga k Bogu pesem zahvale za
zvestobo  njegove  usmiljene  ljubezni  v  kateri  živimo  in  smo.  Ta  letošnja
skupna  zahvala  nas  še  bolj  povezuje,  ko  v  pomnoženem številu  škofij  in
metropolij  Cerkve  na  Slovenskem skupaj  iščemo  poti  nove  evangelizacije,
novega dialoga z obrobnimi in oddaljenimi, ki  so bili  letos v središču naše
pozornosti, in poti globljega poslušanja Božje besede. Novo pastoralno leto ki
smo ga začeli, je namreč leto Svetega pisma.

V imenu ljubljanske nadškofije in skupaj s pomožnim škofom in generalnim
vikarjem,  msgr.  dr.  Antonom  Jamnikom  se  iz  srca  zahvaljujem  Bogu  z
Mojzesovimi besedami: »Z močno roko nas je Gospod izpeljal iz Egipta, iz hiše
sužnosti« (2 Mz 13,14). V hvaležnosti in veri, da resnično On bdi nad nami in
v svoji previdnosti vodi krajevno Cerkev, mu na poseben način izročam vse
delo, ki je zaznamovalo pričakovanje in uresničevanje ustanovitve novomeške
škofije, ter ga prosim za dar Svetega Duha.                                          >>
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31. Navadna nedelja – zahvalna nedelja

Evangelij: ZAPOVED LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA JE ENAKA LJUBEZNI DO 
BOGA                                                                                    Mr 12,28b-34

Iz Svetega Evangelija po Marku
Eden  izmed  pismoukov  je  slišal,  kako  razpravljajo,  in  videl,  da  jim je  Jezus  dobro  odgovoril;
pristopil je in ga vprašal: »Katera je prva od vseh zapovedi?« Jezus je odgovoril: »Prva je: Poslušaj,
Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod. Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z
vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja
od teh dveh ni nobena druga zapoved.« Pismouk mu je rekel: »Dobro, učitelj. Resnico si povedal: On
je edini in ni drugega razen njega, in ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umevanjem in z vso močjo
ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe je več kakor vse žgalne daritve in žrtve.« Ko je Jezus videl,
da je pametno odgovoril, mu je rekel: »Nisi daleč od Božjega kraljestva.« In nihče si ga ni drznil še
kaj vprašati.

Mašni nameni od 5.11. do 11.11.06:
Nedelja
zahvalna

7.30h za farane 
10h   iz družine Treven in sinovi, obletna, Rovte 102

Ponedeljek Sv. Lenart, opat
18h  iz družine Gantar, Petkovec 31

Torek 18h  Valentin Križaj, osmi dan, Rovte 10
Sreda 18h  Katarina Martinčič

Četrtek Posvetitev Lateranske bazilike, praznik
18h  iz družine Loštrek, dana iz Laz

Petek Sv. Leon veliki, papež in cerkveni učitelj
18h  iz družine Jurca, godovna, Rovte 102

Sobota Sv. Martin, škof
8h  Anton Peternel, obletna, Rovte 82g

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

Ob enem se zahvaljujem škofu msgr. Andreju Glavanu in drugim duhovnikom
ki so dolga leta darovali svoje življenje za blagor ljubljanske nadškofije, pa so
odšli  v  škofijo  Novo  mesto.  Naj  nas  Sveti  Duh  razsvetljuje  za  nadaljnje
odločitve, ki nas čakajo v prihodnje.

Sveti Avguštin je dejal, da s pomočjo Svetega Duha Cerkev nadaljuje svoje
romanje sredi preganjan sveta in tolažb Boga. Zato se bogu zahvaljujem tudi za
vse preizkušnje, ko je svet in njegova logika napadla Cerkev, saj se lahko v teh
okoliščinah še bolj utrdimo v notranjem človeku in postanemo še bolj sposobni
za »delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa, dokler vsi ne pridemo do
edinosti  vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do mere
doraslosti Kristusove polnosti«.

Naj nam bo Sveti Duh vir prenovljenega veselja in upanja ko poln hvaležnosti
za vsakega izmed vas želim, da bi bila zares trdna vaša vera v Kristusa in da bi
mogli  kot  eno  božje  ljudstvo  prepoznati  pot  do  sočnih  pašnikov,  kjer  nas
pričakuje Gospod. 

msgr. Alojz Uran, nadškof
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 32. Navadna nedelja 

Evangelij: BOGA VDOVA JE DALA VEČ KOT VSI                          Mr 12,38-44
Iz Svetega Evangelija po Marku

Med svojim poučevanjem jim je govoril: »Varujte se pismoukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih
oblačilih in si želijo pozdravov ljudi na trgih, prvih sedežev v shodnicah in častnih mest na gostijah,
ki vdovam požirajo hiše in na videz opravljajo dolge molitve; ti bodo strože obsojeni.«
Sedèl je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko
vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva novčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k
sebi svoje učence in jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so
metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse,
kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.«

Mašni nameni od 12.11.  do 19.11.06:
Nedelja 7.30h za farane 

10h  Antonija Trpin, Rovte 122
Ponedeljek Sv. Stanislav Kostka, redovnik

18h  Stanislav Merlak, godovna, Rovte 105
Torek 18h  Logar Franc, Rovte 104
Sreda Sv. Albert Veliki, Škof in cerkveni učitelj

18h  iz družine Justin
Četrtek Sv. Marjeta škotska, kraljica

18h  Zogarjevi, Petkovec 11b
Petek Sv. Elizabeta ogrska (Turingijska), redovnica

18h – v dober namen, Rovte 131
Sobota Posvetitev bazilike sv. Petra in Pavla, god

8h  Drago Burnik, obletna, Rovte 89a
Nedelja 33. Navadna nedelja

7.30h za farane 
10h   Marija Bizjan, Petkovec 26a

===================================================================================

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

5.11. Franja Tušar in Rezka Kavčič Marja Čuk in Tadeja Gnezda
12.11. Cilka Jereb in Srečo Nartnik Larisa Jereb in Tina Kogovšek
19.11. Franja Tušar in Ana Lukančič Marjana Kunc in Mojca Skvarča
Pogrebne maše v Novembru Matjaž Gnezda

Ministriranje:
Teden od 5.11. – 12.11. Jaka Logar st., Jaka Logar ml. in Nejc Rupnik
Teden od 12.11. – 19.11. Urban Cigale, Primož Arhar in Ambrož Cigale
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 Ostala oznanila:
* Na zahvalno nedeljo je pri obeh mašah nabirka za kurilno olje za 
ogrevanje župnišča in prizidka. Po obeh mašah bomo po obhajilu zapeli Bogu 
v zahvalo zahvalno pesem.

* Na zahvalno nedeljo popoldne ob 15h je v domu krajanov v Rovtah 
dobrodelni koncert, ki ga pripravlja Župnijska Karitas z geslom: »Ali me 
imaš rad«. Vsi lepo povabljeni.

* V ponedeljek 6.11. od 17. do 19. ure bo Župnijska Karitas v spodnjih 
prostorih župnišča zbirala poljske pridelke za duhovniški dom v Ljubljani 
in zdravila v originalni embalaži za Škofijsko Karitas.

* Priprava na zakrament sv. Krsta je v torek 7.11. po večerni maši.

* Število ministrantov se je povečalo na 18. med ministrante bodo v 
nedeljo 12.10. pri deseti maši sprejeti trije novi člani.

* Na 33. navadno nedeljo (19.11.) bo ob 10h pri maši prepeval moški 
pevski zbor Alpina iz župnije Žiri. Bogoslužje bodo popestrili s peto latinsko 
mašo.

* V tednu po zahvalni nedelji je reden verouk.

Zahvala

Ob letošnji zahvalni nedelji se iskreno zahvalim vsem faranom za dve veliki
opravljeni deli: najprej za obnovljeno cerkev sv. Nikolaja na Praprotnem Brdu
in za dva nova zvonova,  nato za popravilo  ostrešja in prekritje  strehe na
župnijski  cerkvi.  Zahvalim se vsem ključarjem in gospodarskemu svetu za
trud in napor, ki ste ga vložili v to delo.
Za sodelovanje pri bogoslužju se zahvalim pevcem in pevkam vseh zborov,
ter  njihovim voditeljem, bralcem beril  in  ministrantom, Mihu za pomoč pri
obhajanju, Rezki za poučevanje verouka, Župnijskemu pastoralnemu svetu,
Župnijski  Karitas  in  vsem  sodelavcem,  pritrkovalcem,  Urbanu  za
programiranje  zvonjenja,  Tonetu in  Kenu za pobiranje  v pušico,  mežnarici
Julki za čiščenje, krašenje in pospravljanje cerkve in druga opravila, in vsem,
ki ji pomagate. Za pripravo in tiskanje oznanil se zahvalim Petru in Ronkotu.
Zahvalim se vsem ki me oskrbujete s kosilom v gostilni »Pri Rezki« in osebju
te gostilne in za bero. Zahvalim se vsem ki obiskujete delavniške in nedeljske
maše in  na  ta  način  gradite  župnijsko občestvo.  Zahvalim se  tudi  za  vse
molitve, trpljenje, ki ga darujete za duhovno rast župnije. Naj Bog še naprej
blagoslavlja naše prizadevanje in delo.

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

»… in se veselim, ko vidim, kako urejeno je vaše življenje
in kako trdna je vaša vera v Kristusa, (…)

ukoreninjeni in sezidani v njem,
(…) polni zahvaljevanja« (Kol 2,5.7)


