
27. Navadna nedelja - Rožnovenska
Evangelij: KAR JE BOG ZDRUŽIL, NAJ ČLOVEK NE LOČI               Mr 10,2-16

Evangelij po Marku

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 4. 10. do 10. 10. 2009: 

nedelja, 
4. 10.

Sv. Frančišek Asiški, redovnik
7:30h – za farane
10h za vse  Ruprske, Petkovec 37c
14h – Rožni venec z blagoslovom, molijo ga birmanci 8. skupina

ponedeljek,  5.10. Sv. Marija Faustina Kowalska, redovnica
18h – za zdravje, Petkovec 15

torek, 6. 10. Sv. Bruno, duhovnik
18h  Veronika Albreht - Oberžan, osmi dan, Praprotno Brdo 9

sreda, 7. 10. Rožnovenska Mati božja, god
18h  Franc Jereb, obletna, Rovte 125

četrtek, 8. 10. 18h vsi  iz družine Turk, obletna, Rovte 96
petek, 9. 10. Sv. Janez Leonardi

18h   Franc Kavčič, godovna in vsi  Godobovski
sobota, 10.10. Dan celodnevnega češčenja za župnijo Rovte

8h  starši Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 35
10h  Marija in Jože Žakelj, obletna, Rovtarske Žibrše 22
17h vsi  iz družine Trpin, Petkovec 28

 (Nadaljevanje iz naslovne strani)
Po vsebini je pismo bogata zakladnica nravnih naukov, ki jih pisatelj podaja brez

kakršnekoli  notranje  povezanosti.  Dogmatičnih  resnic,  razen  o  svetem maziljenju
(5,14)  v  pismu  skoraj  ne  najdemo.  Pisatelj  začenja  z  opomini  k  stanovitnosti  v
preizkušnjah in k življenju po božjih zapovedih, priporoča nepristranost in dobra dela,
brez  katerih  je  vera  mrtva,  svari  pred  grehi  z  jezikom,  pred  prepirljivostjo,
posvetnostjo  in  pohlepnostjo,  graja  bogatine  zaradi  njihove  trdosrčnosti,  tolaži
zatirane,  slednjič  obsodi  lahkomiselno  priseganje  in  priporoča  potrpežljivost  ter
stanovitnost v molitvi.

Pismo je bilo pisano, ko se je prvotna vnema kristjanov že nekoliko ohladila. Ker v
njem še ni zaslediti sledov o napetosti med judovstvom in poganstvom, sodimo, da je
bilo pismo pisano še nekoliko pred apostolskim cerkvenim zborom, torej leta 48 ali
49. Ta list je bil torej eden izmed prvih kanoničnih spisov nove zaveze.

28. Navadna nedelja
Evangelij: ČE JEZUS KLIČE SE MORAMO VSEMU ODREČI     Mr 10,17-30

Evangelij po Marku
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.« Peter pa mu je 
začel govoriti: »Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.« Jezus je rekel: »Resnično, povem vam: Nikogar 
ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapustil hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali 
njive in ne bi zdaj, v tem času, skupaj s preganjanji, prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in 
njiv, v prihodnjem veku pa večno življenje

Mašni nameni od 11. 10. do 18. 10. 2009:

nedelja, 
11.10.

Bruno Kölnski, škof
7:30h – za farane
10h  Edo Grdadolnik, obletna in godovna , Rovte 116
14h – Rožni venec z blagoslovom, molijo ga birmanci 8. skupina

ponedeljek, 12. 10. Sv. Maksimiljan Celjski, mučenec
18h   Slavko Skvarča, obletna, Rovte 85a

torek, 13. 10. 18h   Marija Brenčič, godovna, Petkovec 14
sreda, 14. 10. Sv. Kalist, papež in mučenec

18h   Minka Treven, trideseti dan, Petkovec 11b
četrtek, 15. 10. Sv. Terezija Jezusova, devica in cerkvena učiteljica 

18h  Katarina in Janez Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 14
petek, 16. 10. Sv. Marjeta M. Alakok, devica

18h  Katarina Martinčič, obletna, Rovte 44
sobota, 17. 10. Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec

8h  Brigita Trček, godovna, Rovte 82a
nedelja, 
18.10.

29. Navadna nedelja – misijonska, 
      SV. Luka Evangelist
7:30h – za farane
10h na Praprotnem Brdu  starši Skvarča, Rovte 117
14h – Rožni venec z blagoslovom v župnijski cerkvi,
          molijo ga birmanci 9. skupina

Ministriranje:
Teden od 5.10. – 11. 10. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Teden od 11.10.  – 18. 10. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven



Ostala oznanila:
* Z mesecem oktobrom  smo pričeli rožnovensko pobožnost. Rožni 

venec bomo molili vsak dan pred sveto mašo ob nedeljah pa ob 14h. ob 
nedeljah bodo rožni venec molili birmanci. Prav je, da tudi sami doma po 
družinah molite to molitev. »Družina, ki moli skupaj ostane skupaj«! Sveta
Lucija dos Santos, zadnja vidkinja iz Fatime je zapisala: »Bog je dal molitvi
rožnega venca takšno moč, da ni nobenega osebnega, narodnega in 
mednarodnega problema, ki se ne bi dal rešiti z molitvijo svetega rožnega 
venca in z našo žrtvijo«.

* Na 27. navadno nedeljo, 4. 10. – rožnovensko nedeljo bodo pri maši ob 
10h sodelovali skavti iz župnije Doljni Logatec

* V sredo, 7. 10. ob 20h ste vabljeni mladi zakonski pari v veroučno 
učilnico da se domenite za ustanovitev  zakonske skupine v župniji.
Za dodatna vprašanja pokličite 031 308 597 (Jože Hladnik). 

* V soboto, 10. 10. obhajamo v župniji dan celodnevnega češčenja 
Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Svete maše bodo ob 8h, 10h in 17h. 
Sveto Rešnje Telo bo izpostavljeno dopoldne do 12h in popoldne od 15h do
17h. Prilika za sveto spoved bo od 7:30h do 11h in od 15h do 17h. vzemite
si čas in pridite k svetim mašam, osebni molitvi in češčenju.

* Za darovanje na Mihelovo (žegnanje) nedeljo se vsem darovalcem 
iskreno zahvalim. Bog vam povrni. 

* Na Misijonsko nedeljo bo pri obeh mašah, tako doma kot na 
Praprotnem Brdu nabirka namenjena za pomoč našim 
misijonarjem. Popoldanska molitev rožnega venca bo namenjena za 
duhovno podporo našim misijonarjem.

* V času od 4. do 11. 10. obhajamo Teden za življenje, ki ga bomo obhajali 
pod geslom: »Dam svoje življenje, da ga zopet prejmem«.(Jn 10, 17). V 
tednu bomo spoznavali pot, ki vodi skozi daritev, ki pozna težo Križa, 
trpljenja, umiranja sebi za drugega, a obenem nosi v sebi obljubo 
prihodnosti in zato veselje upanja.

* V ponedeljek ,19. 10. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane Karitas

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

4. 10. Cilka Jereb in Jože Treven Marijana Kunc in Karin Hladnik
10. 10. ob 8h Tamara Trpin in  Franja Tušar

ob 10h  Branka Jereb in Mojca Skvarča
ob 17h Tadeja Gnezda in Petra Čuk

11. 10. Marja Čuk in Tamara Trpin Matjaž Gnezda in Karin Hladnik
18. 10. Metka Bogataj in Ana Lukančič Klemen Jereb in Veronika Kavčič
Pogrebne maše v oktobru Cilka Jereb

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

Oznanila od 4. 10. do 18. 10. 2009, Leto V. št. 20
Pismo svetega Jakoba

Poleg pisem apostola Pavla je v kanonu novozaveznih knjig, še sedem pisem, ki so
jih  napisali  drugi  apostoli  ali  njihovi  učenci.  To  so:  Jakobovo  pismo,  dve  pismi
apostola Petra, trije listi ali pisma apostola Janeza in Judovo pismo. Že od najstarejših
časov so te liste imenovali katoliške, ker je njihova vsebina splošnega značaja in so
vsi,  razen  drugega  in  tretjega  Janezovega  pisma  namenjeni  večjemu  številu
krščanskih občin. V starih spisih zahodne Cerkve se včasih imenujejo tudi kanonični
listi, najbrž zato, da bi se s tem pridevkom bolj naglasila vera v njihovo kanonično
veljavo. Posameznim izmed njih so namreč v najstarejši dobi nekateri odrekali značaj
navdihnjenih knjig.

Med  katoliškimi  pismi  stoji  v  kanonu pismo  svetega  Jakoba  na  prvem mestu.
Pismo ima bolj značaj poučne knjige, kot pisma; na pisma spominja samo pozdrav v
začetni vrsti. Po značaju in po vsebini je najbolj podoben modrostnim knjigam stare
zaveze.  Značilno  je  tudi  da  ima pismo izrazito  krščanskega  zelo  malo;  resnice  o
Kristusu in o odrešenju manjkajo skoraj popolnoma.

Pisatelj  pisma se  v  uvodu imenuje  »Jakob,  služabnik  Boga  in  Gospoda Jezusa
Kristusa«. Očividno je užival pri Judovsko – Krščanskih občinah velik ugled. Po vsej
verjetnosti je to Jakob »brat, to je bil bližnji sorodnik, bratranec Gospoda«. Mnogi ga
imajo  za  apostola  Jakoba  mlajšega,  sina  Alfejevega.  Iz  Apostolskih  del  in  Pisma
Galačanom vemo, da je bil ta Jakob v Jeruzalemu zelo vplivna in znana osebnost,
vsekakor škof te najstarejše občine. Po starem izročilu je zelo strogo živel  in zato
dobil  priimek  »Pravični«.  Jožef  Flavij  poroča,  da  je  bil  pod  velikim  duhovnikom
Ananom obsojen na smrt s kamenjanjem. Mučeniške smrti je umrl okrog velike noči,
leta 62.

Pisatelj  sam  omenja,  da  je  pismo  namenil  vsem  »razkropljenim  dvanajsterim
rodovom«. Za to je judovskim Kristjanom, ki so živeli v diaspori(razkropljenim med
pogani izven Palestine). Da bi med njimi zboljšal nravne razmere in jih navdušil za
krepostno življenje po evangeljskih  naukih,  jim je kot škof  najodličnejše cerkvene
občine napisal bodrilno pismo. 

                                                                                                                 >>


