
29. Nedelja med letom
Evangelij: IMAMO DOLŽNOSTI DO BOGA IN SVETA                            Mt, 22,15-21

Evangelij po Mateju:

 Tedaj so farizeji odšli in se posvetovali, kako bi ga ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje 
učence skupaj s herodovci in so rekli: »Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo 
pot ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo 
dajati cesarju davek ali ne?« Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me preizkušate, 
hinavci? Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba 
in napis?« Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, 
in Bogu, kar je Božjega.«

Mašni nameni od 16.10.2011 do 22. 10. 2011:
nedelja, 
16.10.

7:30h – za farane,
10h   iz družine Gantar, Petkovec 32
14h – Rožnovenska pobožnost z blagoslovom

ponedeljek, 17.10. Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
18h  Katarina Martinčič, obletna, Rovte 44

torek, 18.10. Sv. Luka, Evangelist
18h na Praprotnem Brdu  starši Skvarča, Rovte 117

sreda, 19.10. Sv. Pavel od Križa, duhovnik
18h – v dober namen, Rovte 

četrtek, 20.10. 18h  Jože Kržišnik, obletna, Rovte 5
petek, 21.10. Sv. Uršula, devica in mučenka

18h  Ludvik Bizjan, trideseti dan, Petkovec 26a 
sobota, 22.10. Marija Saloma, svetopisemska žena

 8h  Drago Burnik, obletna, Rovte 89a

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
To je najstarejši zapis v cerkvi o njeni posvetitvi.
Ob posvečenju jeruzalemskega templja je kralj Salamon molil: „Glej, nebo

in nebes nebesa te ne morejo obseči, koliko manj ta hiša, ki sem jo sezidal“.
Vendar  je  bil  tempelj  kraj  posebne  božje  navzočnosti,  kraj  vsakdanjih
daritev, ki so kazale na poznejšo enkratno daritev na Kalvariji. Tempelj je bil
kraj,  kjer  je  Bog svojemu izvoljenemu ljudstvu  skazoval  posebne  milosti.
Uslišana  je  bila  Salamonova  molitev:  „Gospod,  moj  Bog!  Poslušaj  klic  in
molitev, ki jo tvoj služabnik pred teboj danes moli. Naj bodo tvoje oči noč in
dan odprte nad to hišo, nad mestom o katerem si obljubil: Ondi bo moje ime
… Poslušaj prošnjo svojega služabnika in svojega ljudstva Izraela, kadar bodo
molili na tem mestu“ (3 Krlj, 27-30).

V prvih  treh stoletjih  je  za posvetitev  bogoslužnega prostora veljalo  že
obhajanje svete Evharistije same. Ko pa je Cerkev za časa Konstantina leta
313 dobilo  svobodo,  so začeli  pod oltarje  novih cerkva prenašati  relikvije
mučencev.

>>

30. Nedelja med letom – Misijonska
Evangelij: LJUBI BOGA IN SVOJEGA BLIŽNJEGA                      Mt, 22,34-40

Evangelij po Mateju:

Farizeji pa so slišali, da je saduceje prisilil k molku, in so se zbrali na istem kraju. Eden izmed 
njih, učitelj postave, ga je preizkušal z vprašanjem: »Učitelj, katera je največja zapoved v 
postavi?«  Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem 
mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bližnjega 
kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«  

 Mašni nameni od 23.10.2011 do 30.10.2011:

nedelja, 
23.10.

7:30h – za farane
10h  Valentin Križaj in  iz družine Križaj, obletna, Rovte 10
14h – Rožnovenska pobožnost z blagoslovom

ponedeljek, 24.10. Sv. Anton Marija Claret, škof 
18h  Jože Lukančič, obletna, Godovič 200

torek, 25.10. 18h  Frančiška Dolenc, obletna, Petkovec 55, dano iz Zaplane
sreda, 26.10. 18h   Marko in Miha Petkovšek, Rovte 131
četrtek, 27.10. 18h  Zvonka in Rudi Nartnik, Rovte 29
petek, 28.10. Sv. Simon in Juda Tadej, apostola

18h  Jože Trpin, obletna in vsi  iz družine Trpin, Petkovec 28
sobota, 29.10. 8h    Ivanka, Anton, Gabrijel in Jože Šinkovec, obletna, Rovte 112
nedelja, 
30.10.

31. Nedelja med letom – žegnanjska – obletnica 
posvetitve cerkve

7:30h – za farane
10h   Janez Mlinar, Rovte 7
14h – Rožnovenska pobožnost z blagoslovom

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
  Od tedaj naprej je bil najslavnejši del posvetitve cerkva slovesna procesija

z  ostanki  mučencev.  Po  2.  vatikanskem cerkvenem zboru  je  postal  obred
poenostavljen,  a  kljub  temu  je  še  vedno  pomenljiv:  pokropitev  z
blagoslovljeno vodo zunaj in znotraj, maziljenje notranjih sten na dvanajstih
mestih s sveto Krizmo, maziljenje kamnitega oltarja s posvečenim Krstnim
oljem in s sveto Krizmo, zažig kadila na petih mestih oltarja, kot simbol za pet
Jezusovih ran, sloveni prenos in vzidava relikvij  v „grobek“ oltarja.  Vse te
obrede spremljajo molitve in petje psalmov.

Ob obletnici  posvetitve  cerkve naj  bi  se  zavedali  temeljne  misli  božjega
razodetja: 

1. Cerkev je hiša molitve in daritve ter navzočnost Boga med ljudmi.
2. Podoba vidnega božjega kraljestva na zemlji – občestvo vseh vernikov.
3. Podoba nebes.
4. Podoba Kristusu predanega kristjana.
V prvi vrsti se zahvalimo Bogu, od katerega pride vsak dober dar in vsako

popolno darilo. Hvalimo njegovo dobroto z vso vnemo svojega srca.



 Ostala oznanila:

* V nedeljo 16.10. bo pri sveti maši prepeval mešani pevski zbor Podlipa – 
Smrečje, ki ga vodi Primož Malavašič.

* V Sredo 19.10. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja je: Kristjan v skupnosti, ki goji pravičnost v ljubezni – Živa 
Cerkev (p. Silvin Krajnc – Naše poslanstvo št. 45, str. 15).

* Trideseta nedelja med letom 23.10. je Misijonska nedelja. Pri obeh 
mašah je nabirka namenjena za misijone po svetu. 
Škofijsko praznovanje misijonske nedelje bo za ljubljansko nadškofijo v 
Tržiču ob 15:30h. Bogoslužje bo vodil ljubljanski nadškof dr. Anton Stres.
***********************************************************
Misijonska nedelja je največja akcija Kristusove Cerkve, saj poveže vse 
kraje sveta v skrbi za najbolj revne. Z molitvijo, mašno daritvijo in darovi 
pokažemo, da smo resnično božji otroci in bratje med seboj. Hvala vam za 
vašo molitev in vaš dar na misijonsko nedeljo.
Naj nas ob letošnji misijonski nedelji vodi Sveti Duh, da bomo iznajdljivo in 
pogumno pripravili in obhajali ta svetovni dan solidarnosti, dobrote in 
ljubezni.

Stane Kerin, ravnatelj misijonskega središča Slovenije.
***********************************************************

* Na Misijonsko nedeljo bomo ob 14h v cerkvi molili Rožni venec v 
duhovno podporo našim misijonarkam in misijonarjem.

* V ponedeljek 24.10. je ob 19h v veroučni učilnici srečanje za člane 
Župnijske Karitas.

* Iz sobote na nedeljo 29. na 30.10. je vrnitev na sončni čas. Kazalce 
premaknemo 1 uro nazaj.

* V nedeljo 6. novembra ob 15h je v Domu krajanov Rovte 16 dobrodelni 
koncert z geslom: „Srce ki vidi“, ki ga pripravlja Župnijska Karitas Rovte.

Ministriranje:
Teden 16.10. do 23.10. Blaž Skvarča, Martin Kavčič in Pia Skvarča

Teden od 23.10. do 30.10. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Jerica Cigale

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 3, od 15.10. do 21.10. sk. 4, od 22.10. do 28.10. sk. 5, od 29.10. do 4.11.

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

16.10. Veronika Kavčič in Metka Bogataj Marja Čuk in Helena Rupnik
23.10. Cilka Jereb in Matjaž Gnezda Branka Jereb in Lovro Skvarča
30.10. Vilma Kunc in Ana Lukančič Marijana Kunc in Klemen Jereb

Pogrebne maše za Oktober Metka Bogataj    

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

Oznanila od 16.10.2011 do 30.10.2011, Leto VII. št. 21

Žegnanjska nedelja – obletnica posvetitve cerkve
Zadnjo nedeljo v mesecu oktobru obhajamo žegnanjsko nedeljo ali obletnico

posvetitve cerkve. Obhajajo predvsem v posvečenih cerkvah, kjer ne vedo za
dan  posvetitve.  Znamenje,  da  je  cerkev  posvečena,  so  narisani  križi  na
notranjih stenah cerkve. Teh mora biti  12, kakor je imel Jezus učencev ali
kakor je bilo v stari zavezi 12 Izraelovih rodov. Križi so lahko tudi kovinski. Za
našo župnijsko cerkev se ve, da je bila posvečena. Na to nas spominja in
opozarja kamnita plošča v prezbiteriju,  ki  je  bila  verjetno vzidana ob času
posvetitve cerkve. Na njej je v latinščini zapisano.

************************************************************
Anno MDCCXLIII die XIII
augusti hanc ecclesiam
celsissimus ac reverendissimus princeps dominus dominus
Ernestus Amadeus Dei et Apostolicae sedis gratia
episcopus labasensis Sancti Romani imperii princeps ex comitibus
de Athembs etc. etc. cum duabus aris conseceravit
et 800 pesonas confrmavit
************************************************************
Leta 1743 dne 13.
Avgusta je to cerkev
prevzvišeni in prečastiti knez gospod gospod
Ernest Amadej po božji in apostolskega sedeža milosti
ljublanski škof, Svetega rimskega cesarstva knez izmed grofov
Athems itd. itd. z dvema oltarjema posvetil
in 800 ljudi birmal.
************************************************************

>>  


