
23. Nedelja med letom - Angelska
Evangelij: BRATA JE TREBA KLICATI K SPREOBRNITVI                  Mt, 18,15-20

Mašni nameni od 4.9.2011 do 10. 09. 2011:
nedelja, 4.9. 7:30h – za farane,

10h  Cekcovi, Rovte 27
10h – Maša na Vranjih Pečinah – župnija Zaplana 
         za  Jožefa Geohelija in vse žrtve revolucije

ponedeljek, 5.9. Blažena Mati Terezija, redovnica
19h  Vinko Slabe, godovna, Petkovec 16

torek, 6.9. 19h  Jože Cerpič, trideseti dan, Petkovec 1a
sreda, 7.9. 9:30h – sodalitetna konferenca duhovnikov vrhniške dekanije 

             molitvena ura in sveta maša.
19h  Marija Čuk, obletna, Rovte 84

četrtek, 8.9. Rojstvo Device Marije, praznik 
  8h  starši Logar in sorodniki in  Amalija Habjan, Rovte 132
19h  Marija Brenčič, godovna, Petkovec 14

petek, 9.9. Sv. Peter Klaver, duhovnik 
19h  Jože in Marija Žakelj, obletna, Rovtarske Žibrše 22

sobota, 10.9. Sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
  8h  Veronika in Milan Križaj, obletna, dana iz Logatca

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
V naši  hiši  vera ni imela slavnostnega značaja. Vsak dan smo opravljali

večerne molitve.  Ker so bile  preveč dolge, jih je starejša sestra, ki  jih je
vodila večkrat skrajšala tako, da je preskakovala besede. Vmes je posegel
oče in odločno zahteval: Začni znova! Tako sem vedno bolj spoznaval, da je z
Bogom potrebno govoriti razločno, spoštljivo in pobožno.

Za vedno mi bo ostalo v spominu očetova drža pri molitvi. Z dela se je
vračal utrujen. Po večerji je pokleknil na tla, komolce je oprl na stol in glavo
dal med roke. Ves čas molitve je ostal globoko zbran. Takrat sem si mislil:
Moj  oče,  tako  močan,  gospodar  hiše,  ne trepeta  pred županom,  ne pred
bogatimi  in  zlobneži,  glej  je  tu  pred  Bogom  postal  kakor  otrok!  Nekaj
svečanega je v našem domu, kadar oče začne moliti; govoriti z Bogom. Bog
mora biti silno velik, če celo moj oče poklekne pred njim. Biti mora tudi zelo
dober, če lahko z njim govorimo kar v delovni obleki.

Mama med molitvijo ni  nikoli  klečala,  bila je preveč utrujena. Sedela je
med nami in držala v naročju najmlajšega. Molila je z nami in nas gledala. Ni
se  dala  zmesti  niti  takrat,  ko jo  je najmlajši  nadlegoval,  kadar  je  maček
prevrnil  kako posodo ali  kadar je zunaj grmelo. Očetove roke in materine
ustnice  so me poučile  o  veri  in  Bogu bolj  kot  katekizemska vprašanja  in
odgovori. 

Prvi  verouk  se  začenja  v  družini.  Kdaj  naj  z  vsem  tem  začnemo?  Ne
odlašajmo! Naloge novega veroučnega leta bomo vzeli kot svoje prijetno delo
in skrb, nikakor pa ne kot breme in zadnje, če nam bo ostalo še kaj časa tudi
za to!

24. Nedelja med letom - Katehetska

Evangelij: ODPUŠČANJE NIMA MEJE                                       Mr, 18,21-38

 Mašni nameni od 11.9.2011 do 18.9.2011:

nedelja, 
11.9.

7:30h – za farane
10h  Anton in Julijana Čuk, dano iz spodnje Idrije

ponedeljek, 12.9. Ime Marijino, god
19h – v zahvalo Materi božji

torek, 13.9. Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj
19h   Jože Lukančič, godovna, Godovič 200

sreda, 14.9. Povišanje Svetega Križa, praznik
19h   iz družine Trček, godovna, Petkovec 35

četrtek, 15.9. Žalostna Mati božja, god
19h   Jakob Skvarča, obletna, Rovte 162

petek, 16.9. Sv. Kornelij, papež in Ciprijan, škof in mučenec
19h   Matevž in Frančiška Logar

sobota, 17.9. Sv. Robert Bellarmin, škof in cerkveni učitelj
8h    Marija Kunc, obletna, Rovte 111

nedelja, 
18.9.

25. Nedelja med letom – Nedelja svetniških 
kandidatov: Baraga, Gnidovec, Vovk in Majcen

7:30h – za farane,
10h   iz družine Likar, obletna, Rovte 14

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

ZAHVALA
Župnijska Karitas Rovte se najlepše zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli
pomagali  pri  Farnem  srečanju  bolnih,  invalidov  in  ostarelih  preteklo
nedeljo  26.  08.  2011,  tako  vsem,  za  sodelovanje  pri  sveti  maši:
Voditelju g. župniku Jožetu Poje, iz Stare in Nove Oselice, Srečku Turku,
župniku iz Svetih treh Kraljev, Našemu gospodu župniku, Vsem bralkam
beril, prošenj in uvoda pred Očenašem. Vsem dobrotnikom za podarjeno
pecivo  in  pijačo,  ter  za  narezke,  vsem,  ki  ste  pomagali  pri  strežbi,
sodelovali  pri  kulturnem  programu,  predsedniku  krajevne  skupnosti
gospodu Viktorju Trčku za pozdravne besede, Logar Marku za dovoz in
odvoz miz. Prav lepa hvala vsem, ki ste se tega srečanja tudi udeležili.

 Župnijska Karitas Rovte



 Ostala oznanila:

* V torek 6.9. ob 20h je srečanje zakonske skupine. V zakonsko 
skupino ste vabljeni tudi novi zakonski pari.

* V sredo 7.9. imamo v naši župniji duhovniki vrhniške dekanije 
sodalitetno konferenco. Ob 9:30h bomo molili pred izpostavljenim 
Najsvetejšim, ob 10h je sveta maša. K sveti maši ste vabljeni tudi farani.

* V četrtek 8.9. obhajamo praznik Rojstvo Device Marije. Sveti maši 
bosta ob 8h in 19h. Svetih maš se udeležite v večjem številu.

* V soboto 10.9. je na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice, s 
pričetkom ob 8:30h. Sveto mašo bo daroval ljubljanski nadškof Anton Stres.
Po maši je srečanje ministrantov z nadškofom. 

* Na 24 navadno nedeljo med letom 11.9. bo pri obeh mašah nabirka
namenjena za Zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.

* Z rednim veroukom bomo pričeli v ponedeljek 12.9. po urniku, ki je
bil objavljen v tiskanih oznanilih. Veroučenci, ki pri verouku ne boste imeli
delovnih zvezkov, si kupite zvezek za pisanje domačih nalog.

* V petek 16.9. bo po maši srečanje s sestro misijonarko Andrejo 
Godnić. Predstavila nam bo delo na misijonu v Peruju. 

* V soboto 17.9. je v Stični srečanje mladine: „Stičana mladih 2011“.
Geslo srečanja je: „Nebi me iskal, če me ne bi že našel“. Prav je, da se 
tega srečanja udeležite tudi fantje in dekleta iz naše župnije.

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

4.9. Cilka Jereb in Metka Bogataj Branka Jereb in Mojca Skvarča
8.9. ob 8h Franja Tušar ob 19h Jakob Skvarča
11.9. Veronika Kavčič in Franja Tušar Ana Lukančič in Petra Čuk
18.9. Metka Bogataj in Tadeja Gnezda Helena Rupnik in Marja Čuk

Pogrebne maše za September Vilma Kunc
 

Ministriranje:
Teden 4.9. do 11.9. Aljaž Trpin, Jure Kunc in Beti Reven

Teden od 11.9. do 18.9. Alen Bogataj, Jaka Logar in Timotej Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve

sk. 21, od 3.9. do 9.9. sk. 22, od 10.9. do 16.9. sk. 23, od 17.9. do 23.9.
   

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

Oznanila od 4.9.2011 do 18.9.2011, Leto VII. št. 18

Začetek veroučnega leta
Počitnice so preteklost. Tako hitro so minile. Pred nami je novo veroučno

leto. Marsikaj novega se bomo naučili, doživeli, spoznali, predvsem ob molitvi
in obiskovanju maše duhovno zoreli.

Duhovnik  pripoveduje:  Dobro se  spominjam.  Bil  sem še majhen.  Bilo  je
takrat, ko sem kot prvošolček prvič stopal v šolo. Septembrsko jutro je bilo
nekoliko zamegljeno. Tudi mene je na tej poti spremljala mama. Pot do šole je
bila kratka, zato nisva nič govorila.  Ona je imela v glavi  svoje misli  in jaz
svoje.  V razredu sem zagledal  skoraj  same znane obraze.  Nekateri  so  bili
nasmejani,  drugi  so se  držali  bolj  kislo,  eden je celo jokal.  Mame,  pa kot
mame, vedno jih nekaj skrbi; zato je moja mama vprašala mamo tistega, ki je
jokal: „zakaj pa joče“? „Ah“, je odgovorila: „pravi, da ne bo hodil v šolo in, da
se noče učiti“! Tudi jaz sem bil njegovega mnenja. Toda pozneje sem se le
oprijel učenja, pa tudi oni cmeravi učenec in sva kar oba nekaj dosegla: on je
postal  zdravnik,  jaz  pa  duhovnik.  Res  je,  vsak  začetek  je  težak,  toda  če
hočemo kaj doseči, se je potrebno oprijeti učenja.

Kristjani poznamo še drugo šolanje, lahko bi mu tudi rekli: Jezusova šola. To
je poleg zglednega verskega življenja v domači družini – verouk. Obiskovati
veroučne ure pomeni, hoditi v šolo k Kristusu, da bi se naučili tistega načina
življenja,  ki  bi  ga  lahko  imenovali  hoja  za  Kristusom.  Kristus  je  vabil
marsikaterega človeka: „hodi za menoj“! To povabilo ponovno izreka tudi nam
danes. Zato verouk nikakor ni dresura učenja, učenja na pamet nekaj molitvic
in obrazcev,  vprašanj  in  odgovorov,  to  je  resnično  učenje  za življenje.  Ko
spoznavamo  Kristusa,  spoznavamo  njegov  nauk,  modrost,  ki  nam prinaša
večno življenje. Modrost pa nikakor ni samo v znanju. Kristusova modrost je
predvsem v dobroti, plemenitosti in v pametnih odločitvah. Pater Duval, znan
po svojih verskih popevkah pripoveduje: devet otrok nas je bilo v družini. Jaz
sem bil na petem mestu. Vse je bilo tako preprosto v družini.                  >>


