
31. Navadna nedelja - Žegnanjska
Evangelij: JEZUS VABI GREŠNIKE K POKORI                                   Lk 19,1-10
Evangelij po Luku

Mašni nameni od 31. 10. 2010 do 6. 11. 2010: 
nedelja, 
31. 10.

Vrnitev na sončni čas – kazalci 1 uro nazaj
7:30h – za farane
10h  Alojzij Brence, obletna, Petkovec 4
14h – Rožni venec in Litanije Matere božje z blagoslovom

ponedeljek, 1.11. Vsi sveti, slovesni in zapovedan praznik
7:30h – za farane
10h  Miroslav Moljk, obletna, Rovtarske Žibrše 4
14h  starši in brata Šemrov, obletna in godovna, Rovte 100
17h – Molitev rožnih vencev v cerkvi za rajne

torek, 2. 11. Spomin vseh vernih rajnih
8h  starši Laknar, Rovtarske Žibrše 9
18h – za vse verne rajne

sreda, 3. 11. Sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec
18h  Lidija in Jakob Kogovšek, godovna, Rovte 82c

četrtek, 4. 11. Sv. Karel Baromejski, škof
18h  Vinko Rupnik, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 17

Prvi petek, 5. 11. Sv. Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika
18h  Matilda Skvarča, obletna, Rovte 117

sobota, 6. 11.
Prva duhovniška

Sv. Menart, opat
8h  Viktor in Ana Kogovšek, obletna, Petkovec 22

===================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Zaradi  poglobljenega duhovnega življenja  se  je  pridružil  menihom in  živel  kot

puščavnik. Arijanski krivoverci so pregnali škofa Hilarija in tudi Martinu niso pustili
delovanja.

Ko je bilo po cesarjevem odloku Hilariju omogočeno, da se je po petih letih vrnil
na svoj škofovski sedež, se je tudi Martin vrnil k njemu, da mu pomaga. 

Leta 371 je bil izpraznjen škofovski sedež v Toursu. Velika večina prebivalstva in
duhovščine je izvolila Martina za škofa. Nekateri duhovniki in škofje so se spotikali
nad revno in asketsko držo in življenjem tega moža. Od izvolitve dalje je bil Martin
priljubljen, zvest in skrben pastir svoje črede, zavedajoč se, da kot bivši vojak in kot
menih  z  neprestano  molitvijo  in  z  božjo  pomočjo  pomaga  vernikom  k  lepšemu
življenju  v  vsakem  pogledu.  S  pridigami  in  osebnim  življenjem  je  krepil  versko
življenje, ga urejal in pospeševal. Po vsej deželi so govorili o milostni moči njegovih
čudežnih ozdravljen, izganjanju hudih duhov in obujanje mrtvih, ki jih je storil. 

Umrl je 8. Novembra 397 v Candesu. Kmalu po smrti so ga ljudje začeli častiti kot
svetnika. Njegov grob Toursu je bil ena najbolj znanih božjih poti v srednjem veku.
Pri nas je v ljubljanski škofiji posvečenih 41 cerkva, 15 župnijskih in 26 podružničnih.
Tudi v naši cerkvi je v prezbiteriju kip sv. Martina z gosko ob nogah.

32. Navadna nedelja - Zahvalna
Evangelij: BOG DAJE VEČNO ŽIVLJENJE                                   Lk 20,27-38

Mašni nameni od 7. 11. do 14. 11. 2010:
nedelja, 
7.11.

7:30h – za farane
10h  Bernarda Lukan, obletna in starši, Praprotno Brdo 3
15h – Dobrodelni koncert ŽK v domu krajanov Rovte

ponedeljek, 8.11. Sv. Bogomir, škof
18h  Karolina Bizjak, obletna, Rovte 27

 torek, 9. 11. Posvetitev lateranske bazilike, praznik
18h  Anton Peternel, obletna, Rovte 82g

 sreda, 10. 11. Sv. Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj
18h  Jože Pišljar, obletna, Rovtarske Žibrše 15

 četrtek, 11. 11. Sv. Marti, škof
18h – v zahvalo Materi Božji, Rovtarske Žibrše 14

petek, 12. 11. Sv. Jozafat, škof in mučenec
18h  Cvetka Kavčič, obletna, Rovte 12

sobota, 13. 11. Sv. Stanislav Kostka, redovnik
8h  Slavko Skvarča, godovna, Rovte 85a

nedelja, 
14.11.

33. Navadna nedelja
7:30h – za farane
10h  iz družine Trpin in Jereb, obletna, Rovtarske Žibrše 5
           Srečanje zakonskih parov jubilantov

  Člani ŽPS Rovte za obdobje 2010 – 2015   št. 1619/2010

Matjaž Gnezda, Rovte 82b
Mihaela Logar, Rovte 46e
Cilka Jereb, Rovte 79a
Hieronim Kavčič, Petkovec 6b
Peter Istenič, Rovte 126
Janez Logar, Rovte 104e

Jože Hladnik, Petkovec 44
Mojca Skvarča, Rovte 50
Metka Bogataj, Rovte 120a
Jože Treven, Rovte 13
Nada Pivk, R. Žibrše 40
Anica Žakelj, R. Žibrše 11

Miha Laknar, R. Žibrše 9
Marko Lukan, Petkovec 45
Zofija Sivec, Petkovec 11
Janez Trček, Petkovec 35
Niko Skvarča, Rovte 50

 

 Gospodarski svet župnije Rovte za obdobje 2010 – 2015  št. 1620/2010

Jože Arhar, Rovte 104d
Sandi Petkovšek, Rovte 80a
Anton Lukančič, Rovte 127
Janez ml. Kavčič, Petkovec 6a

Marjan Brenčič, Petkovec 39
Alojz Žakelj, Pr. Brdo 3
Marjan Pišljar, R. Žibrše 35
Peter Istenič, Rovte 126

Franci Jurca, Petkovec 17
Franc Maček, Petkovec 43
Anton Treven, Pr. Brdo 7

   

  Ministriranje:
Teden od  31.10. –  6. 11. Primož Arhar, Ambrož Cigale,

Aljaž Trpin in Jure Kunc

Teden od 6. 11. – 14. 11. Martin Skvarča, Urban Cigale in Alen Bogataj



Ostala oznanila:
* V ponedeljek 1.11. obhajamo slovesni in zapovedani praznik Vseh 

Svetih. Svete maše bodo ob 7:30h, 10h in ob 14h. Po popoldanski sveti maši 
bo v cerkvi bogoslužje božje besede in molitve za verne rajne ob sprevodu iz 
cerkve na pokopališče se bomo ustavili pri kapelici pri zvoniku in se spomnili 
212 žrtev povojnih pobojev, nato pa se ob pokopališkem Križu, kjer bomo molili 
za verne rajne, ki počivajo na našem pokopališču. Popoldne ob 17h bomo v 
cerkvi molili rožene vence za rajne. Namesto pretiranega cvetja in sveč na 
grobove, rajši darujte za svete maše ali v dobrodelne namene. 

* Na dan Spomina vseh vernih rajnih bosta sveti maši ob 8h in 18h. po obeh 
mašah bomo v cerkvi molili za verne rajne.

* Cerkev naklanja v prvih osmih dneh meseca novembra popolni odpustek
za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Pogoj je, da smo bili pri 
spovedi in obhajilu ter molimo po namenu svetega očeta (npr Oče Naš). 
Odpustek lahko prejmemo v cerkvah in javnih kapelah 1. In 2. Novembra in na 
prejšnjo in naslednjo nedeljo. 

* Na prvi petek(5.11) v mesecu novembru bom po domovih obiskal bolne 
in ostarele. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega s posvetilno 
molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto 6.11. bomo po maši zmolili Litanije Matere Božje, molili za nove 
duhovne poklice in prejeli blagoslov z najsvetejšim.

* »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Ker vekomaj traja njegova 
dobrota«. Na zahvalno nedeljo 7.11. se bomo Bogu zahvalili za sadove zemlje 
in sadove človekovega duha. Pri maši bomo po obhajilu zapeli zahvalno pesem. 
S poljskimi pridelki bomo okrasili oltarje in s tem Bogu pokazali hvaležnost za 
vse kar nam daje narava. Nabirka pri obeh mašah bo namenjena za 
nabavo kurilnega olja. 

* Na zahvalno nedeljo 7.11. ob 15h je v domu krajanov Rovte dobrodelni 
koncert z geslom »Nič revščine, ukrepajmo zdaj«, ki ga pripravlja 
Župnijska Karitas. slavnostni govornik ob petnajstem koncertu bo upokojeni 
nadškof msgr. Alojz Uran,. Pridite, da pomagamo ljudem v stiski.

* V ponedeljek 8.11. od 16h do 18h bo v spodnjih prostorih župnišča 
zbiranje poljskih pridelkov za duhovniški dom »Mane Nobiscum« v Ljubljani.

* Na 38 navadno nedeljo 14.11. bo pri sveti maši ob 10h srečanje 
zakonskih parov, ki so poročeni: 10, 20, 25, 30, 40, 50 let. Po maši bo 
srečanje v župnišču.

* Na praznik spomina vseh vernih rajnih 2.11. ne bo verouka. 
   Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
31. 10. Jože Treven in Marja Čuk Metka Bogataj in Karin Hladnik
1. 11. Veronika Kavčič in Metka Bogataj Ana Lukančič in Lovro Skvarča
24. 10. ob 14h Cilka Jereb in Tadeja gnezda
7. 11. Marja Čuk in Cilka Jereb Tamara Trpin in Klemen Jereb
14. 11. Jože Treven in Ana Lukančič Petra Čuk in Marijana Kunc

Pogrebne maše v novembru Matjaž Gnezda

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

Oznanila od 31. 10. 2010 do 14. 11. 2010, Leto VI. št. 22

Sv. Martin iz Toursa
Sv.  Martin  tourski,  galsko  –  frankovski  svetnik  je  bil  rojen  v  času  velikega

duhovno  in  cerkveno  –  zgodovinskega  preloma.  Rodil  se  je  v  Sabariji  današnji
Szombathely v Panoniji 316/317. To je bilo rimsko mesto v sedanji zahodni Ogrski.
To je bilo le tri leta po »milanskem ediktu«, ko je cesar Konstantin Veliki dal v rimski
državi popolno svobodo in priznanje kristjanom. Kristjani so dosegli svojo politično,
državljansko  in  socialno  enakopravnost.  Cerkvene  zapovedi  so  postale  državni
zakoni.

Martinov oče je služil kot vojaški tribun v cesarski vojski. Tako oče kot mati sta
bila oba pogana. Martin je živel v poganski okolici, dokler ni z dvanajstimi leti proti
volji staršev prosil za sprejem med katehumene. Zdaj je dobil prvi pouk o krščanski
veri , vendar je moral na Krst čakati še šest let. S petnajstimi leti je stopil v državno
vojsko in postal častnik gardne konjenice. Že v teh letih so ga hvalili zaradi njegove
izredne skromnosti, čistega življenja, ki ga je znal ohraniti tudi sredi surove vojaške
okolice, predvsem pa so ga hvalili  zaradi njegove nesebične ljubezni do bližnjega.
Zaradi tega se je priljubil vernemu ljudstvu, ki ga ni pozabilo. V nemških deželah se
je  do  danes  ohranila  navada,  da  Martinovo  hodijo  otroci  zvečer  s  svetilkami  in
plamenicami po ulicah in pojejo hvalnico rimskemu častniku, ki je tistega zimskega
dne pred mestnimi vrati  v Aniunsu delil  svoj častniški  plašč z beračem. To se je
zgodilo  v  letu  334;  kmalu  nato  je  bil  Martin  krščen.  Ta  zgodba  je  tako  ganila
germanska plemena, da so radi verovali, da je vojak Martin premagal njihovega Boga
Vodana, ki je jezdil na belcu. V resnici pa je mladi jezdec milil, zdaj in pozneje samo
na to, kako bi se izkazal vrednega, da je spoznal božjo ljubezen. Ostal je do smrti
kakor omamljen ob misli,  da se je Bog učlovečil,  postal  ubog zaradi  ljudi,  da jih
obogati z dediščino pri Očetu, ki je v nebesih.

Kakor hitro je bilo mogoče, da se je poslovil od cesarske službe, se je napotil v
mesto Poitiera k škofu Hilariju. Pri njem se je poglobil v Sveto Pismo. Hilarij mu je
podelil  nižje redove in mu s tem zaupal prvo javno službo v cerkvi.  Kmalu se je
odpravil v rodno Panonijo, da bi pridobil starše za krščansko vero. Mati se je dala
krstiti, oče pa ne.                                                                                         >>


