
Nadškofova zahvala ob zahvalni nedelji
»Kadar molimo za vas, se zmeraj zahvaljujemo Bogu, Očetu našega

Gospoda  Jezusa  Kristusa.  Slišali  smo  namreč  o  vaši  vero  v  Kristusu
Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih in sicer zaradi upanja, ki
vam je pripravljeno v nebesih. O tam upanju ste slišali že prej v besedi
resnice evangelija, ki je navzoč pri vas, kakor tudi sicer prinaša sad in se
razrašča po vsem svetu« (Kol1,3-6).

Dragi bratje in sestre!
S temi besedam iz Pisma Kološanom se ob zahvalni nedelji obračam

na vas poln hvaležnosti Bogu za vse darove, ki jih deli v naše življenje.
Najprej je to dar vere, ki je temelj naše krščanske poklicanosti. Nato je
dar upanja, ki nas opogumlja v vseh preizkušnjah. Slednjič Gospod vliva
v naša srca tudi dar ljubezni, s katero se odpiramo sodelovanju po naših
župnijah in bogatimo svoje življenje s solidarnostjo do vseh trpečih. Iz
kreposti  vere,  upanja in  ljubezni  vse naše delovanje postaja  hvalnica
Bogu, saj prav on s svojo močjo v nas in preko nas tudi v svetu dela
čudovite reči.

Na  to  nedeljo  se  želim  iskreno  zahvaliti  vsem,  ki  ste  s  svojim
prizadevanjem za  dobro  odprti  navdihom Svetega  Duha.  Hvala  vsem
sodelavcem  pri  molitvenem,  pastoralnem,  vzgojnem,  dobrodelnem  in
kulturnem poslanstvu Cerkve, duhovnikom, redovnikom, redovnicam in
laikom,  ki  svoj  čas  darujete  za  Gospoda  v  župnijah  in  škofijskih
ustanovah.  Vedno  jasneje  spoznavamo,  kako  pomembno  je,  da  naše
župnije postajajo skupnosti, kjer vsi člani zvesto in živahno sodelujejo
vsak na svoj način. Različne so službe in dela, a preko vseh deluje Bog
(prim.  1  Kor  12,5).  Hvala  župnikom  in  kaplanom,  duhovnim
pomočnikom, ter spremljevalcem molitvenih in zakonskih skupin.     >>

Oznanila od 4. 11. do 18. 11. 2007, Leto III. št. 23



 31. Navadna nedelja – Zahvalna nedelja

Evangelij: JEZUS VABI GREŠNIKE K POKORI                                     Lk 19,1-10

Iz Svetega Evangelija po Luku

Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto. Tam je bil mož, Zahej po imenu. Bil je višji cestninar in bogat
človek. Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave.
Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo. Ko je Jezus
prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati
v tvoji hiši.« In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali in
govorili: »Ustavil se je pri grešnem človeku!« Zahej pa je vstal in rekel Gospodu: »Gospod, glej,
polovico svojega premoženja dam ubogim, in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno.«
Jezus  pa mu je rekel:  »Danes je  v to hišo prišlo  odrešenje,  ker  je tudi  on Abrahamov sin.  Sin
človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.«

Mašni nameni od 4.11. do 10.11.2007: 
Nedelja 31. Navadna nedelja – Misijonska

7:30h – za farane 
10h  Ludvik in Marija Skvarča, obletna, Rovte 11
15h – Dobrodelni koncert ŽK v Domu krajanov Rovte

Ponedeljek Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika
18h  Matilda Skvarča, obletna, Rovte 117

Torek Sv. Lenart, opat
18h   Franc Možina, oče in brat Franc, godovna, Rovte 115

Sreda 18h   Ciril Peternelj in starši, obletna, Rovte 40
Četrtek Bogomir, škof

18h   Franc Logar, Rovte 104
Petek Posvetitev Lateranske bazilike, praznik

18h  Anton Peternelj, obletna, Rovte 82g
Sobota Sv. Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj

8h  Slavko Skvarča

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Hvala  članom  župnijskih  pastoralnih  svetov,  ključarjem,  vsem
bogoslužnim sodelavcem, gospodinjam po župniščih in tistim, ki skrbite
za urejenost cerkva. Prisrčna zahval vsem animatorjem in mladim, ki v
raznih skupinah prinašate svežino v naše skupnosti  in ob tem gradite
svojo vero. Iskrena hvala vsem dobrotnikom za vašo zavest, kako lahko
le  skupaj  vzdržujemo  cerkve  in  župnijske  prostore,  ter  omogočamo
pastoralno  in  karitativno  dejavnost.  Nenazadnje  se  želim  posebej
zahvaliti  vsem,  ki  na  skrit  način  darujete  svojo  molitev,  trpljenje,
preizkušnje v duhovno oporo naši krščanski skupnosti – Bog, ki vidi na
skrivnem, naj vam povrne!
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32. Navadna nedelja
Evangelij: BIG DAJE VEČNO ŽIVLJENJE                                            Lk, 20,27-38
Iz Svetega Evangelija po Luku
 Pristopilo je nekaj saducejev, ki so trdili, da ni vstajenja. Vprašali so ga:  »Učitelj, Mojzes nam je zapisal: Če komu
umre brat, ki je bil oženjen, pa ni imel otrok, naj vzame to ženo njegov brat in obudi zarod svojemu bratu.  Bilo pa je
sedem bratov. Prvi je vzel ženo in umrl brez otrok.  Nato jo je vzel drugi,  pozneje tretji in tako vseh sedem; umrli so
in niso zapustili otrok.  Za vsemi je umrla tudi žena.  Čigava bo torej žena ob vstajenju, kajti vseh sedem jo je imelo
za ženo?«  Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka se ženijo in možijo,   tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in
vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile.   Tudi umreti ne morejo več; enaki so namreč angelom in so
Božji sinovi, saj so sinovi vstajenja.   Da pa so mrtvi obujeni, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o grmu, ko je
imenoval Gospoda ›Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov‹,  Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu
vsi živijo.«

Mašni nameni od 11.11. do 18.11.2007:
Nedelja 7:30h za farane 

10h   starši Jereb in brat France, obletna, Rovte 153
Ponedeljek Sv. Jozafat, škof in mučenec

18h  Dušan Likar, obletna, Rovte 14a
Torek Sv. Stanislav Kostka, redovnik

18h  Stanislav Merlak, godovna
Sreda 8h  Cekcovi, Rovte 27
Četrtek Sv. Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj

18h  Darja Mlinar, Rovte 2a
Petek Sv. Marjeta Škotska

18h   Antonija in Bernarda Kunc, obletna, Rovte 16
Sobota Sv. Elizabeta Ogrska (Turingijska), redovnica

8h  Neža Filipič in Franc Zakrajšek
Nedelja 33. Navadna nedelja

7:30h – za farane 
10h  Cvetka Kavčič, obletna, Rovte 12 , mašuje p. Tomaž Mikuš

(nadaljevanje iz prejšnje strani)

Zagotavljam  vam,  da  se  vas,  dragi  bratje  in  sestre,  vsak  dan
spominjam  v  molitvi  in  prosim  za  vas.  Da  bi  Kristusova  beseda
spreobrnjenja,  ozdravljenja,  povezanosti  z  Bogom  odmevala  v  vaših
besedah in dejanjih, da bi kristjani tudi v našem času ostali sol zemlje in
luč sveta« 

msgr. Alojz Uran, nadškof

Človek kam greš?
V srečno ali nesrečno večnost?
Dve poti vodita v večnost:

steza pravičnosti v večno življenje,
cesta pregrešnosti v večno pogubljenje.

Po kateri hodimo mi?
             Anton Martin Slomšek
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Ostala oznanila:
* Na zahvalno nedeljo bomo po obeh mašah Bogu v zahvalo zapeli 

zahvalno pesem, za vse kar smo v tem letu dobrega prejeli in za božje 
vodstvo. Nabirka pri obeh mašah je namenjena za razsvetljavo in 
kurilno olje.

* Na zahvalno nedeljo ob 15h je v domu krajanov dobrodelni koncert, ki 
ga pripravlja Župnijska Karitas pod geslom: »Ali me imaš rad? Mož in žena,
oče mati – temelj družin«. Na koncert ste vsi lepo povabljeni.

* V ponedeljek 5.11. bo od 16h do 18h spodnjih prostorih župnišča 
zbiranje poljskih pridelkov za duhovniški dom »Ma'me Mobiscum« v 
Ljubljani 

* Srečanje za člane Župnijske Karitas bo v sredo 14.11. ob 19h v župnišču.

* Srečanje parov, ki so pripravljeni obiskovati celoletno Šolo za zakon bodo 
vsako drugo in četrto soboto v mesecu, oziroma po dogovoru ob 19h v 
župnišču na Vrhniki. Vabljeni so pari, ki se želijo preko skupnih pogovorov 
temeljito pripraviti na skupno življenje v zakonu. Prijavite se na naslov: 
Andreja in Jernej Iskra, Vrhnika (tel: 041 672-215).

Ministriranje:
Teden od 4.11. – 11.11. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc
Teden od 11.11. – 18.11. Vid Treven, Lovro Skvarča in Rok Hodnik

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
4.11. Petra Čuk in Cilka Jereb Ana Lukančič in Tadeja Gnezda
11.11. Srečo Nartnik in Franja Tušar Marjana Kunc in Tamara Trpin
18.11. Rezka Kavčič in Cilka Jereb Marja Čuk in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v Novembru Cilka Jereb
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Ob zahvalni nedelji se zahvalim vsem, ki pomagate graditi župnijsko skupnost. 
Zahvalim se vsem ključarjem in gospodarskemu svetu za dela, ki so bila 
opravljena pri župnijski cerkvi. Zahvalim se bogoslužnim sodelavcem, pevcem 
in pevkam vseh treh zborov in njihovim voditeljem, ministrantom in bralcem 
beril obema izrednima delivcema obhajila (Mihu in Matjažu), mežnarici Julki in 
Luciji za čiščenje, pospravljanje, krašenje in druga opravila, Tonetu in Kenu za 
pobiranje v pušico, župnijskemu pastoralnemu svetu, Župnijski Karitas, 
pritrkovalcem, Urbanu za programiranje zvonjenja, Rezki za poučevanje 
verouka. Za pripravo in tiskanje oznanil se zahvalim Ronkotu in Petru. 
Zahvalim se vsem, ki me oskrbujete s kosilom v gostilni »pri Rezki« in osebju 
te gostilne. Zahvalim se tudi za darovano »bero«. Zahvalim se tudi vsem za 
obiskovanje delavniških in nedeljskih maš in za molitve, ki jih darujete za 
duhovno podobo župnije. Naj Bog še naprej blagoslavlja naša prizadevanja za 
duhovno in materialno rast naše župnije.     Župnik.


