
27. Navadna nedelja – Rožnovenska - Mihelova
Evangelij: PROSIMO ZA MOČNO VERO                                              Lk 17,5-10
Evangelij po Luku
Apostoli so rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa jim je dejal: »Če bi imeli vero
kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami vred in se presadi v morje,‹ in bi
vam bila pokorna. Kdo izmed vas bo svojemu služabniku, ki orje ali pase, dejal, ko pride s polja:
›Pridi brž in sédi za mizo!‹ Mar mu ne bo rekel: ›Pripravi mi kaj za večerjo, prepaši se in mi
strezi, dokler jem in pijem, nato boš ti jedel in pil.‹ Se mar zahvaljuje služabniku, ker je naredil,
kar  mu je  bilo  ukazano?  Tako tudi  vi,  ko naredite  vse,  kar  vam je bilo  ukazano,  govorite:
›Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.‹« 
Mašni nameni od 3. 10. 2010 do 9. 10. 2010: 
nedelja, 
3. 10.

7:30h – za farane
10h  Marija Cigale, Rovtarske Žibrše 42
14h – Rožnovenska pobožnost

ponedeljek, 4.10. Sv. Frančišek Asiški, redovnik
18h  Jakob Skvarča, obletna, Rovte 162

torek, 5. 10. Sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica
18h  Franc Jereb, obletna, Rovte 125

sreda, 6. 10. Sv. Bruno, duhovnik
18h  Evstahij Ambrožič, obletna, Rovtarske Žibrše 28

četrtek, 7. 10. God rožnovenske Matere božje
18h  Matevž in Frančiška Logar, obletna, Rovte 57

petek, 8. 10. 18h  starši in Konrad Petkovšek, dano Gorenja Vas
sobota, 9. 10. Celodnevno češčenje v župniji

Sv. Janez Leonardi, duhovnik
8h  Alojz Malavašič, godovna, Rovte 51
10h  Ivanka Bogataj, trideseti dan, Rovte 147
17h  Brigita Trček, godovna, Rovte 82a

(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Papež  Pij  V  je  leta  1572  odredil,  naj  bo  odslej  7.  oktober  posvečen

praznovanju  »Spomin  na  sv.  Marije  Zmagovalke«.  Papež  Klemen  XII  je
praznovanje ukazala za vso Cerkev. Papež Pij X pa je leta 1913 odredil, naj
se praznik obhaja vedno 7. oktobra.

Predmet  praznovanja  je  Devica  Marija,  kolikor  njeno  življenje
premišljujemo v rožnem vencu skupaj z Jezusovim, ne pa ravno podrobnejši
zgodovinski  dogodek,  ki  je  bil  povod  za  nastanek  tega  praznika.  S
postavitvijo praznika hočejo papeži priporočati prav vsem vernikom obliko
pobožnosti, ki je za njihovo duhovno življenje prav posebno važno. Rožni
venec je več, kakor pa kakršnakoli navadna pobožnost – to je naravnost
ustanova molitve, ki ima v cerkvi na nek način uradni značaj. Papež Janez
XXIII je leta 1962 zapisal v pismu za mesec oktober: »Rožni venec kot vaja
obreda,  ki  so  znaten  del  katoliške  družine,  zavzema  pri  duhovnikih  in
redovnikih takoj za sveto mašo in brevirjem prvo mesto, pri laikih pa prvo
mesto takoj za prejemanjem svetih zakramentov«.                                >>

28. Navadna nedelja
Evangelij: POHVALA HVALEŽNEGA OZDRAVLJENCA               Lk 17,11-19
Evangelij po Luku
Ko je potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je 
prišlo naproti deset gobavih mož. Od daleč so se ustavili in na ves glas govorili: »Jezus, Učenik, 
usmili se nas!« Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In med 
potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim 
glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval; in ta je bil 
Samarijan. Jezus pa je odgovoril: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali ni bilo 
nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca?« In rekel mu je: »Vstani in 
pojdi! Tvoja vera te je rešila.«  

Mašni nameni od 10. 10. do 17. 10. 2010:
nedelja, 
10.10.

7:30h – za farane -  obe  maši v zimski kapeli
10h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
14h – Rožnovenska pobožnost

ponedeljek, 11.10. 18h  Miro Treven, Rovte 4
 torek, 12. 10. Sv. Maksimilijan Celjski, mučenec

18h  Slavko Skvarča, obletna, Rovte 85a
 sreda, 13. 10. 18h  starši Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 35
 četrtek, 14. 10. Sv. Kalist, papež in mučenec

18h  Cvetka Kavčič, godovna, Rovte 12
petek, 15. 10. Sv. Terezija Jezusova, devica in cerkvena učiteljica

18h  Franc Kavčič, godovna in vsi Godobovski
sobota, 16. 10. Sv. Marjeta Marija Alakok, devica

8h  Drago Burnik, obletna
17h na Petkovcu – za srečen zakon

nedelja, 
17.10.

29. Navadna nedelja
Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec 
7:30h – za farane
10h  Frančiška Zupančič, obletna, Rovte 38
14h – Rožnovenska pobožnost

(Nadaljevanje iz prejšnje strani) 
To je oblika  pobožnega zedinjevanja   z  Bogom in oblika vedno visokega
duhovnega dviganja. Veliko krščanski mislec in vzgojitelj Romano Guardimi
je kot 55-letni napisal knjig: »Rožni venec naše ljube Gospe«. Zapisal je:
»čim  dalje  človek  živi,  tembolj  jasno  vidi,  da  so  ravno  preproste  stvari
resnično velike«. In tako je tudi z rožnim vencem. Tukaj gre za središčne
skrivnosti Boga in za odrešenje sveta. Najgloblji razlog za brezmejno kritiko
kateri je danes je danes izpostavljen rožni venec je brez dvoma treba iskati,
v našem času, ki je postal slaboten v veri.  Kdor skrivnosti Boga in našega
odrešenja  ne  jemlje  resno,  ta  seveda  v  molitvi  rožnega  venca  ne  more
skleniti  prijateljstva,  kaj  šele,  da bi  skrivnosti  rožnega venca ljubil  in  jih
podoživljal, ter dobival hrano iz njih.



Ostala oznanila:

* Na rožnovensko nedeljo 3.10. obhajamo v župniji »Mihelovo 
nedeljo«. Letos jo bomo obhajali v obnovljeni cerkvi. Na to 
nedeljo bo pri obeh mašah darovanje za kritje stroškov obnove, 
ki so zelo veliki. Bogu in vsem izvajalcem se bomo zahvalili za 
opravljena dela (gradbena in zidarska dela, sliko pleskarska, nov oltar in
ambon, tlak, centralno ogrevanje, obnova kamnitih portalov, 
razsvetljava, ozvočenje, za očiščene oboke pod zvonikom). Brez 
prizadevnih ključarjev, predsednika gradbenega odbora in njenih članov,
bi tako delo težko opravili. Veliko je bilo opravljenega tudi 
prostovoljnega dela, za kar se vsem iskreno zahvalim.

* 0d ponedeljka 4.10. dalje so večerne maše ob 18h.

* v soboto 9.10. je v župniji dan celodnevnega češčenja Svetega 
Rešnjega Telesa in Krvi. Svete maše bodo ob 8h, 10h in sklepna 
ob 17h. Dopoldne in popoldne bo prilika za spoved. Ker pod zvonikom 
ni spovednice, bo prilika za spoved v prostoru pred zakristijo. Vzemite si
čas in se udeležite svetih maš in osebnega češčenja.

* Na dan celodnevnega češčenja 9.10. prvi razred nima verouka 

    Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
3. 10. Cilka Jereb in Metka Bogataj Karin Hladnik in Matjaž Gnezda
9.10. ob 8h

ob 10h
ob 17h

10. 10. Franja Tušar in Franja Tušar Marijana Kunc in Klemen Jereb
17. 10. Veronika Kavčič in Jože Treven Tadeja Gnezda in Lovro Skvarča

Pogrebne maše v oktobru Metka Bogataj

     Ministriranje:
Teden od  3.10. – 10. 10. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Blaž Skvarča

Teden od 10.10. – 17.10. Primož Arhar, Ambrož Cigale, Aljaž Trpin in Jure Kunc

**********************************************************

Sveti nadangel Mihael, 
Brani nas v boju, 
Bodi nam v pomoč zoper 
zlobnost 
In zalezovanje hudega duha.
Ukroti naj ga Bog! 

Ponižno za to prosimo. 
In ti vodnik nebeške vojske 
Satana in druge hudobne duhove,
Ki hodijo po svetu v pogubo duš, 
Z božjo pomočjo v pekel pahni!
Amen. 

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

Oznanila od 3. 10. 2010 do 17. 10. 2010, Leto VI. št. 20

Rožnovenska Mati božja

Sredi 16. stol. je krščanskim deželam Evrope pretila skrajna nevarnost s
strani  Turkov.  Zmaga  Kristjanov  nad  neprimerno  močnejšim  turškim
ladjevjem  v  bitki  pri  Lepantu  7.  oktobra  1571  je  bila  v  tem  pogledu
odločilnega pomena. Kdor gleda na dogodke s stališča evropske zgodovine,
ne  more  podcenjevati  usodne  važnosti  velike  lepantske  bitke.  Nobena
pomorska bitka ni  do tistega časa z ene ali  druge strani  uporabila  toliko
bojnih  ladij.  Pomembno  pa  je  dejstvo,  da  je  krščanska  zmaga  tedaj
dokončno iztrgala islamskemu gospodstvu Sredozemlje in napravila konec
prodiranju Turkov  po morju proti zahodu. Ko je v naslednjem stoletju znova
nastopila nevarnost, ki je ogrožala krščanske dežele, je bilo to na suhem in
ne več na morju.

Že nekaj  let pred bitko pri  Lepantu se je papež Pij  V z vsemi močmi
prizadeval,  da  bi  krščanske  dežele  ob  Sredozemlju  sklenile  zvezo  zoper
Turke.  Zlasti  je  skušal  prebuditi  tudi  duhovne  sile  zaveznikov in  je  v  ta
namen določil post in javne molitve, posebej še molitev rožnega venca. Boj
se je z vso silo razvnel pri Lepantu ravno na prvo nedeljo meseca oktobra
(7.10.) 1571 – prav tisti dan, ko so se bratovščine rožnega venca zbrale in
goreče molile rožni venec.

Kljub  silni  premoči  na  strani  Turkov so  kristjani  zmagali.  Zgodovinarji
pripovedujejo,  da  je  papež  Pij  V  imel  7.  oktobra  videnje,  v  katerem je
spoznal, da so kristjani v tistem trenutku zmagali. Pohitel je v svojo kapelo
in se zahvalil Mariji za njeno priprošnjo. Ta zmaga je tudi vrhovni poveljnik
don Juan d'Austria sam pozdravil  kot Marijin odgovor na pobožno molitev
rožnega venca. Beneški senat je pod sliko, ki predstavlja znamenito bitko dal
napisati: »Ne moč, ne orožje, ne poveljstvo – ve to nam ni pridobilo zmage,
ampak jo je pridobila Rožnovenska Marija«.                                      >>


