
Vsi sveti – slovesni in zapovedani praznik
Evangelij: VELIKO JE PLAČILO V NEBESIH                            Mt 5,1-12a

Evangelij po Mateju

Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in
jih učil:
»Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.
Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. 
Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili.
Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.«

Mašni nameni od 1. 10. do 7. 11. 2009: 

nedelja, 
1. 11.

7:30h – za farane
10h  Šemrov, godovna, Rovte 100a
14h  Marija in vsi   Cigaletovi, Rovtarske Žibrše 20
17h – Molitev rožnih vencev za rajne v cerkvi.

ponedeljek, 2.11. Spomin vseh vernih rajnih
8h – za vse verne rajne
18h   Frančiška Dolenc, osmi dan, Petkovec 55

torek, 3. 11. Sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec
18h  Jože Kržišnik, obletna, Rovte 5

sreda, 4. 11. Sv. Karel Boromejski
18h  Matilda Skvarča, obletna, Rovte 117

četrtek, 5. 11. Sv. Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika
18h  Avgust in Katarina Oblak, obletna, Rovte 13

prvi petek, 6. 11. Sv. Lenart, opat
18h  Veronika Albreht  Oberžan, 30. dan, Praprotno Brdo 9

sobota, 7.11.
prva duhovniška

8h  Dolencovi in Vinko Treven, godovna, Petkovec 28
18h – v zahvalo za 50 let življenja in za vse  iz leta 1959

=====================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Pisatelj  se  imenuje  takoj  v  začetku  »Simon Peter,  služabnik  in  apostol  Jezusa
Kristusa«. Gladko tekoči izpiljeni jezik priča, da je pisatelj dobro obvladoval grščino.
Zato  je  verjetno,  da  del  tega  pisma  ni  napisal  Peter  sam,  ampak  po  njegovem
navdihu nekdo drug. Na to je opozoril že sveti Hieronim.

Ker pisatelj v začetku pisma izraža slutnjo, da bo kmalu umrl, je moral biti  list
pisan okoli leta 67, približno tri leta za prvim pismom. Peter je bil takrat v Rimu. 
Zaradi skromnega obsega so pismo v najstarejši krščanski dobi (2. in 3. stol.) malo
uporabljali, vsaj zunaj Egipta. V četrtem stoletju se je veljava pisma utrdila v Zahodni
Cerkvi, v začetku petega stoletja, pa še v Vzhodni Cerkvi.

32. Navadna nedelja - Zahvalna
Evangelij: UBOGA VDOVA JE DALA VEČ KOT VSI                    Mr 12,38-44
Evangelij po Marku

Mašni nameni od 8. 11. do 15. 11. 2009:

nedelja, 8.11. 7:30h – za farane
10h  iz družine Brenčič, Petkovec 39
Somašuje gospod msgr. Tone Kompare
15h – dobrodelni koncert Župnijske Karitas v Domu Krajanov 

ponedeljek, 9. 11. Posvetitev Lateranske bazilike, praznik
18h   Bernarda Lukan., obletna, Praprotno Brdo 3

torek, 10. 11. Sv. Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj
18h   Anton Peternel, obletna, Rovte 82g

sreda, 11. 11. Sv. Martin, škof
18h  Ludvik in Marica Skvarča, obletna, Rovte 11

četrtek, 12. 11. Sv. Jozafat, škof in mučenec
18h  Cvetka Kavčič, obletna, Vrh sv. Trije Kralji 19

petek, 13. 11. Sv. Stanislav Kostka, redovnik
18h  Slavko Skvarča, godovna, Rovte 85a

sobota, 14. 11. 8h  Marija Leskovec, 30. dan, Rovtarske Žibrše 21
nedelja, 
15.11.

Sv. Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h  Slavko Merlak, godovna, Rovte 105
        Srečanje zakonskih parov jubilantov

* Kristjani lahko dvakrat na dan prejmemo pri maši sveto obhajilo, če smo 
obakrat pri sveti maši, če smo pri pogrebni maši pri obhajilu, lahko 
prejmemo obhajilo še pri eni maši na isti dan, bodisi, da je to nedelja ali pa
delavnik. Seveda veljajo za prejem obhajila tudi določeni pogoji, da smo 
pred prejemanjem eno uro tešč, in da nimamo na duši kakšnega večjega 
ali smrtnega greha. Pri vsaki maši se kesamo tudi malih grehov, zato v 
začetku maše zmolimo skupno kesanje: vsemogočnemu Bogu in vam barje
in sestre…

* Rože, ki jih ob pogrebih namenite za rajnega, naj ostanejo na grobu na 
pokopališču, ker so za to namenjene, zato ni primerno, da bile iste rože za 
v cerkev za okrasitev. Če kdo želi ob pogrebih darovati za rože za v 
cerkev, naj to stori s posebnim namenom, ali pa daruje v kakšne druge 
dobre namene.

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

1. 11. Franja Tušar in Veronika Kavčič Jakob Skvarča in Marijana Kunc
ob 14h Lovro Skvarča in Marja Čuk

8. 11. Ana Lukančič in Jože Treven Mojca Skvarča in Franja Tušar
15. 11. Tamara Trpin in Cilka Jereb Karin Hladnik in Klemen Jereb
Pogrebne maše v novembru Tadeja Gnezda



Ostala oznanila:
* V nedeljo, 1. 11. obhajamo praznik vseh svetih. Maše bodo ob 

7:30h, 10h in 14h. Po popoldanski maši bodo molitve za rajne v cerkvi in
na pokopališču. Ob 17h bomo v cerkvi molili rožne vence za vse verne 
rajne. Na praznik vseh svetih darujte tudi za svete maše za rajne.

* 2. novembra se spominjamo pri bogoslužju vseh vernih rajnih. 
Kristjani verujemo, da s sveto mašo, molitvami in dobrimi deli, trpljenjem 
in žrtvijo pomagamo dušam rajnih, ki so še napoti očiščevanja k novemu 
življenju. Molitve za rajne bodo ta dan po obeh mašah v cerkvi.

* S torkom, 3. 11. bodo delavniške maše v zimski kapeli.
* Za prvi petek v mesecu novembru, 6. 11. bom v dopoldanskem času 

obiskal in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo 
zmolili litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z 
najsvetejšim.

* Na prvo soboto po maši bomo molili za nove duhovne in redovne poklice, 
zmolili litanije Matere Božje in prejeli blagoslov z najsvetejšim.

* 32. navadna nedelja, 8.11. je zahvalna nedelja. Bogu se bomo 
zahvalili za vse, kar nam je Bog naklonil lepega in dobrega v tem letu. 
Tisti, ki želite da bo cerkev okrašena s poljskimi pridelki ali drugimi stvarmi
jih do petka zvečer prinesite v lopo pod zvonikom. Po obhajilu bomo zapeli 
zahvalno pesem.
Pri drugi maši ob 10h se bomo Bogu zahvalili za 15. let delovanja 
Župnijske Karitas,  pri kateri bodo sodelovali njeni člani. Sveto maše bo 
daroval direktor škofijske Karitas Ljubljana msgr Anton Kompare. 
Popoldne ob 15h pa je v domu krajanov v Rovtah dobrodelni 
koncert, ki ga pripravlja Župnijska Karitas z geslom:»Kruh za 
življenje«. S svojim obiskom in z prostovoljnimi prispevki skupaj 
pomagajmo ljudem v stiski.

* Nabirka na zahvalno nedeljo pa je pri obeh mašah namenjena za 
kurilno olje v župnišču.

* V ponedeljek, 9. 11. od 16h do 18h bodo člani Župnijske Karitas 
zbirali poljske pridelke za dom za ostarele duhovnike – »Mane 
mobiscum« v Ljubljani. 

* V sredo, 11. 11. ob 20h bo v župnišču srečanje zakonske skupine.
* V četrtek, 12. 11. ob 19:30h je v župnišču srečanje za ključarje in 

gospodarski svet.
* v nedeljo, 15.11. ob 10h bo pri maši srečanje za zakonske pare, za 

tiste ki obhajate okroglo obletnico(10, 20, 25,30,40,50…). Povabljeni 
ste tudi tisti ki obhajate obletnico pa niste dobili vabila.

Ministriranje:
Teden od 1.11. – 8. 11. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Teden od 8.11.  – 15. 11. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven

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

Oznanila od 1. 11. do 15. 11. 2009, Leto V. št. 22

Drugo pismo apostola Petra
Drugo pismo je namenjeno istim bralcem, kot prvo. Pisatelj se v začetku obrača na

vse vernike (tiste, »ki so v pravičnosti našega Boga Zveličarja Jezusa Kristusa prejeli
isto dragoceno vero, kakor mi«); toda pozneje omenja svojim bralcem, da je to »že
drugo pismo«, ki jim ga piše. Iz tega sledi, da so bili bralci kristjani iz poganstva v
srednjem in severozahodnem delu Male Azije.

Povod, da je Peter napisal to pismo, so bili notranji sovražniki cerkvenih občin, to
je zmote, ki so se v vrstah Kristjanov začele širiti. Nekateri lažni učitelji so nastopali s
trditvijo, da Kristjanov ne veže nobena postava. Vdajali so se razuzdanemu življenju
in tudi druge k temu zavajali. Pri tem so se sklicevali na nekatera težje razumljiva
mesta Pavlovih pisem in trdili, da se ni treba bati Kristusovega drugega prihoda na
svet. Ker je bila nevarnost, da bodo s svojimi zmotami okužili maloazijske vernike, je
Peter, ki je slutil, da se mu smrt bliža, napisal to pismo, da bi poživil njihovo upanje v
drugi Kristusov prihod in jih spodbudil h krepostnemu življenju.

Pismo ima tri poglavja. V prvem apostol opominja bralce, naj se zavedajo milosti,
ki so jih kot kristjani prejeli in naj se trudijo za stanovitnost v veri in za krepostno
življenje.  Da  bi  jih  utrdil  v  upanju  na  drugi  Kristusov  prihod,  jih  spomnil  na
Gospodovo spremenjenje na gori in na izpolnitev starozaveznih prerokb. V drugem
poglavju svari pred krivoverci, ki zavajajo k razbrzdanosti ter kaže na svarilne zglede
stare zaveze. V tretjem poudarja proti tistim, ki taje drugi prihod, da bo Gospod nekaj
časa potrpel, potem pa bo nepričakovano prišel konec in prenovitev vesoljstva; na ta
dan naj se verniki pripravljajo z neomadeževanim življenjem. 

Značilno je, da ima drugo Petrovo pismo v drugem poglavju mnogo sorodnosti z
Judovim listom. Opis lažnih učiteljev in zavračanje njihovih zmot v drugem poglavju
drugega Petrovega  pisma,  se  presenetljivo  krije  z  izvajanji  v  Judovem pismu,  ne
samo po vsebini in poteku misli, temveč tudi v rabi besed in načini izražanja. Ne da se
zatajiti, da je med obema listoma literarna odvisnost. Dane kritiki sodijo, da je Judov
list prvotnejši  in da se je pisatelj drugega Petrovega lista, naslanjal na Judovo pismo.

 
                                                                                                                  >>


