Oznanila od 7. 9. do 21. 9. 2008, Leto IV. št. 18
Habakukova knjiga

O preroku Habakuku vemo le to, kar nam pove knjiga sama. Gotovo
je, da ni istoveten s Habakukom v knjigi preroka Danijela. Preroško
službo je vršil v letih 610 in 600 pr.Kr. Bil je sodobnik preroka Jeremija.
V bitki pri Kartemišu(605 pr.Kr.) so Babilonci po zlomu Asirije leta
612 pognali v beg Egipčane, ki so prišli Asircem na pomoč. S tem so si
odprli pot proti jugu. Prerok Habakuk vidi veliko novo nevarnost za Juda
in napoveduje, da bodo Kaldejci(Babilonci), »to kruto in bliskovito
ljudstvo, ki preleti zemeljske daljine, da se polasti domov, ki niso
njegovi«, drli v Judejo; njihov vpad mu je gotova stvar.
Tej nevarnosti je v glavnem posvečena njegova knjiga. Prerok se
najprej pritožuje, zakaj Bog dopušča, da vlada v njegovi judovski deželi,
med judovskim ljudstvom brezpravnost in nasilje, da hudobneži peste
pravične in pravica ne pride do veljave. Božji odgovor se glasi: Prišla bo
kazen, to je vpad Babiloncev v deželo. Prerok pa ugovarja, češ,
babilonski vpadalec bo šel preko mej pravičnega kaznovanja in nastalo
bo še hujše nasilje in brezpravnost. Božji odgovor je: Treba je v živi veri
in zaupanju v Boga potrpeti in vztrajati, kajti Babilonci bodo za svoje
krivice ob svojem času kaznovani, izvoljeno ljudstvo pa bo rešeno
njihovega jarma. Malikovalsko mnogoboštvo poganov je laž in gorje mu
kdor se zanaša nanj. Gospod Bog je edini gospodar. Prerok opeva
zmago božje pravičnosti.
Pomen Habakukove prerokbe ni majhen. Splošni moralni problem o
sreči podležev, o katerih govori sicer ni nov. že 100 let pred njim ga je
obravnaval Izaija in prav tako Habakukov sodobnik Jeremija. Že ta dva
naglašata, da Bog uporablja v svojem vladarstvu nad svetom mogočne
prevzetneže kot šibo, da z njimi ustrahuje in vzgaja manjše grešnike, da
pa zaradi tega prevzetni mogočneži ne bodo ušli kazni.

23. Navadna nedelja
Evangelij: BRATA JE TREBA KLICATI K SPREOBRNITVI
Iz Svetega Evangelija po Mateju

Mt 18,15-20

Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvári na štiri oči. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa te
ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če
jih ne posluša, povej Cerkvi. Če pa tudi Cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar.
Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boste
razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih.«
»Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo
uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem
sredi med njimi.«

Mašni nameni od 7. 9. do 13. 9.2008:
Nedelja
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota

Angelska nedelja

7:30h – za farane
10h  iz družine Filipič, Rovte 100a
Rojstvo Device Marije, praznik (Mali šmaren)
8h  Matej in Frančiška Logar, godovna, Rovte 57
19h  Marija Brenčič, godovna, Petkovec 14
Sv. Peter Klaver, duhovnik
19h  Štefan Menard, obletna, Rovte 66
Sv. Nikolaj Talentinski, spokornik
19h  Amalija in Henrik Žerjal, obletna, Rovte 20a
19h  Viktor in Ana Kogovšek, godovna, Petkovec 22
po namenu, mašuje gospod Anton Trpin
Ime Marijino, god
19h  Franc Jereb, obletna, Rovte 125
Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj
8h  Frančiška Arhar, obletna, Rovte 104c

Ministriranje:
Teden od 7. 9. – 14.9. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
Teden od 14.9. – 21.9. Jaka Logar st., Jaka Logar ml., Nejc Rupnik in Vid Treven
Župnijski Karitas Rovte je komisija za priznanje občine Logatec, na
predlog Aleksandra Česnika, podžupana občine Logatec odločila, da podeli
priznanje Spominsko plaketo z znakom občine Logatec. Podelitev priznanja
bo na slavnostni seji občinskega sveta občine Logatec v petek 19. 9. 2008
ob 19h v Narodnem domu v Logatcu.
Župan občine Logatec, Janez Nagode
Župnijska Karitas se zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri srečanju
bolnih, invalidov in ostarelih zadnjo nedeljo v avgustu.
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24. Navadna nedelja
Evangelij: SIN ČLOVEKOV MORA BITI POVZDIGNJEN
Iz Svetega Evangelija po Janezu

Jan, 3,13-17

Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina človekovega. In kakor je Mojzes
povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v
njem večno življenje.
Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj
veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi
svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.

Mašni nameni od 14. 9. do 21. 9.2008:
Nedelja

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja

Povišanje Svetega Križa, praznik
7:30h – za farane
10h – v zahvalo Materi Božji in Nadangelu Mihaelu za obnovitvena
dela, mašuje g. škof dr. Anton Jamnik
 Jakob Likar, obletna, Rovte 14
Žalostna Mati Božja, god
19h  Podobnikovi, obletna, Rovtarske Žibrše 31
Sv. Karmelij, papež in Ciprijan, škof in mučenec
19h  Terezija Žakelj, obletna, Rovtarske Žibrše 23
Sv. Robert Bellarmin, škof in cerkveni učitelj
19h – v zahvalo Materi Božji, Rovte 50b
19h  Emilija Kunc, obletna, Novi Svet 18
Sv. Januarij, škof in mučenec
18h  Franc Kavčič, obletna in sin Franc, godovna, Petkovec 8
Sv. Andrej Kim Taegon, duhovnik in drugi korejski
mučenci
8h  Evstahij Ambrožič, obletna, Rovtarske Žibrše 28
25. Navadna nedelja, nedelja svetniških kandidatov:
Baraga, Gnidovec, Grozde in Vovk

7:30h – za farane
10h  Marija Bizjan, obletna, Petkovec 29

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
7.9.08 Cilka Jereb in Lovro Skvarča
8.9.08 ob 8h Franja Tušar
14.9.08 Tamara Trpin in Ana Lukančič
21.9.08 Franja Tušar in Srečo Nartnik
Pogrebne maše v Septembru

Dopoldanska ob 10h
Mojca Skvarča in Petra Čuk
ob 19h Mojca Skvarča
Matjaž Gnezda in Rezka Drmota
Marjana Kunc in Tadeja Gnezda
Matjaž Gnezda

V dneh od 6.9. do 14.9. bo v Galeriji Družina, Krekov trg 1, Ljubljana odprta
razstava izdelkov bolnih in invalidov od 10h do 19h. Geslo razstave je: Moč
volje in ljubezni – zdrav duh v bolnem telesu.
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Ostala oznanila:
* 7. 9., na 23. navadno nedeljo, je nabirka pri obeh mašah namenjena za
zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.
* V ponedeljek, 8. 9., na praznik Marijinega rojstva, bomo pričeli z
rednim veroukom. K večerni maši pridite vsi veroučenci, da si izprosite
potrebnih darov za učenje tako v šoli, kot pri verouku.
Seznam katekizmov in urnik verouka v veroučnem letu 2008/2009:
Razred Naslov delovnega zvezka
Cena
Dan
Ura
1.r.
Praznujmo in se veselimo (DZV)
4,00 €
Sobota ob 9h
2. r.
Praznujmo z Jezusom (DZV)
7,00 €
Petek ob 15h
3. r.
Hodimo z Jezusom
7,50 €
Petek ob 16h
4, r.
Pot v srečno življenje
7,50 €
Torek ob 15h
5. r.
Znamenja na poti k Bogu
7,50 €
Torek ob 16h
6. r.
Skupaj v novi Svet
7,50 € Ponedeljek ob 15h
7. r.
Pridi sveti duh (BK)
7,40 €
Četrtek ob 15h
8. r.
Pridi sveti duh (BK)
7,40 €
Četrtek ob 16h
9. r.
Gradimo prihodnost
7,90 € Ponedeljek ob 16h
Delovni zvezek
3,10 €
* Liturgični zvezek za vse skupine obvezen, razen 1. razred ne. Cena 2€.
Katekizme in liturgične zvezke bodo veroučenci prejeli pri verouku.
Revija Mavrica za veroučno lete 2008/09 je 26€.
* Vpis otrok v 1. razred verouka bo v soboto 20.9. dopoldne od 9h–10h.
Starši k vpisu prinesite družinsko knjižico ali krstni list otroka če je bil krščen
v drugi župniji. Ob vpisu boste prejeli delovni zvezek za otroka.
* K verouku naj veroučenci obvezno prinesejo copate, prepovedano pa je
nošenje mobitela in žvečilnih gumijev.
* V sredo, 10. 9. ob 16h bo čiščenje cerkve, pridite pomagat.
* V nedeljo, 14. 9., na praznik Povišanja Sv. Križa bo ljubljanski škof
dr. Anton Jamnik blagoslovil prizidek župnišča s kapelo in obnovljeno
zunanjščine župnijske cerkve. Na ta dan se bomo duhovno pripravili s
tridnevnico. Zato ste v četrtek, petek in soboto vabljeni k svetim mašam.
V četrtek, 11.9. bo maševal in pridigal gospod župnik in dekan Anton Trpin.
V petek, 12.9. bo na razpolago sveto spoved p. Drago Lavrič od 18h dalje.
V soboto, 13.9. ob 8h bo maševal in pridigal salezijanec g. Drago Šenčur.
Pecivo, narezke in obložene kruhke prinesite že pripravljene v župnišče v
soboto 13. 9. od 17h-19h, V slučaju vrnitve naj bodo platoji podpisani.
K slovesnosti v nedeljo ste lepo vabljene tudi narodne noše.
* V soboto, 20.9. bo v Stični srečanje mladine, 27. po vrsti z naslovom:
Festival mladih. Geslo srečanja je vzeto iz Apd 1,8 »Prejeli boste moč, ko bo
Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče«. Letošnje pastoralno leto je
posvečeno mladim, zato bi bilo prav, da se tudi vsaj nekaj mladih iz naše
župnije udeleži tega srečanja. Glavni mašnik in pridigar bo letos odgovorni za
mlade pri slovenski škofovski konferenci, koprski pomožni škof dr. Jurij
Bizjak.
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič
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