
31. Nedelja med letom – žegnanjska
 obletnica posvetitve cerkve

Evangelij: JEZUS VABI K DELOM PO VERI                                    Mt, 23,1-12

 Mašni nameni od 30.10.2011 do 05. 11. 2011:
nedelja, 
30.10.

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

ponedeljek, 31.10. Sv. Volbenk, škof
sklep meseca rožnovenske pobožnosti
8h  iz družine Kunc, Rovte 16

torek, 1.11. Vsi Sveti, slovesni in zapovedan praznik
7:30h – za farane,
10h   Jože Turk, obletna, Rovtarske Žibrše 7a
14h   Marija Molk, Rovtarske Žibrše 9
17h – Molitev rožnih vencev za rajne v cerkvi

sreda, 2.11. Spomin vseh vernih rajnih
8h – za vse verne rajne
18h  starši, bratje in Ivanka Slabe, Rovte 29

četrtek, 3.11. Sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec
18h  Janez in Ivana Pivk,  Rovte 43

Prvi petek, 4.11. Sv. Karel Boromejski, škof
18h  Franc Istenič, trideseti dan, Rovte 126

sobota, 5.11. 
Prva duhovniška

Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika
 8h  Franc Novak, obletna, Petkovec 36

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Leta  998  je  Odilon  ukazal  vsem  sebi  podrejenim  samostanom  naj  1.

novembra po cerkvah zvoni mrtvim v spomin, menihi naj molijo večernice za
mrtve drugi dan pa naj za mrtve opravijo slovesen oficij in darujejo zanje
sveto mašo ter delijo miloščino. Lepa in ganljiva navada se je hitro razširila.
Za Rim nam liturgične knjige pričajo, da je bogoslužje tega dne v 14. stol.
bila že stara navada. Benedikt XV je sredi stiske prve svetovne vojne dovolil,
da vsak duhovnik daruje na ta dan tri svete maše.

Drugi  vatikanski  cerkveni  zbor  pravi:  „Dokler  ne  pride  Gospod  v  svoji
slavi..., potujejo nekateri izmed njegovih učencev na zemlji, drugi, ki so odšli
iz tega življenja, se očiščujejo in spet drugi uživajo slavo, ko jasno gledajo
samega  troedinega  Boga,  kakršen  je.  Vendar  pa  smo,  čeprav  na  različni
stopnji in različen način vsi združeni v isti ljubezni do Boga in do bližnjega.
Vsi,  ki  so  Kristusovi  in  imajo  njegovega  Duha,  se  zraščajo  skupaj  v  eno
Cerkev  in  so  med  seboj  zedinjeni  v  Kristusu.  V  globoki  zavesti  ter
medsebojne povezanosti je Cerkev že od prvih časov Krščanske vere z veliko
pobožnostjo  gojila  spomin  na  rajne  in  je  zanje  darovala  tudi  Spravno  –
prosilna  dela,  ker je  sveta in  zveličavna misel  moliti  za rajne, da bi  bili
grehov rešeni. (2Mkb 12,46)“.                                                      >>

32. Nedelja med letom - Zahvalna
Evangelij: ČUJEČNOST ZA BOŽJI PRIHOD                                           Mt, 25,1-13

 Mašni nameni od 6.11.2011 do 13.11.2011:
nedelja, 
6.11.

7:30h – za farane
10h  Tilka Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 5
15h – 16 Dobrodelni koncert ŽK v Domu krajanov Rove

z geslom „Srce ki vidi“
ponedeljek, 7.11. 18h  Marijana Možina, obletna, Rovte 115
torek, 8.11. Bogomir, škof

18h  Janez in Katarina Nagode, obletna, Rovte 102a
sreda, 9.11. Posvetitev Lateranske bazilike, praznik

18h   Marko in Mihael Petkovšek, Rovte 131
četrtek, 10.11. Sv. Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj

18h  Anton Peternel, obletna, Rovte 82g
petek, 11.11. Sv. Martin, škof

18h  Sroboški, Rovtarske Žibrše 20
sobota, 12.11. Sv. Jozafat, škof in mučenec

8h    Matilda Skvarča, obletna, Rovte 117
nedelja, 
13.11.

33. Nedelja med letom 
7:30h – za farane
10h   Cvetka Kavčič, obletna, Rovte 12
        srečanje zakonskih jubilantov

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Kristjani  verujemo  v  „občestvo  svetnikov“.  To  je  resnica,  o  kateri  je

francoski pisatelj Leon Bloy dejal, da je najboljši „protistrup in protiutež zoper
babilonsko  razcepljenost  in  priča  za  tako  čudovito  človeško  in  božjo
medsebojno povezanost“. To je tudi osnova za odpustke, ki naj bi jih po srčni
želji  Cerkve  še  posebno  na  današnji  dan  darovali  za  verne  mrtve,  ki  so
dejansko živi v Bogu.

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 5, od 29.10. do 4.11. sk. 6, od 5.11. do 11.11. sk. 7, od 12.11. do 18.11.

 Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h
30.10. Vilma Kunc in Ana Lukančič Marijana Kunc in Klemen Jereb
1.11. Veronika Kavčič in Franja Tušar Matjaž Gnezda in Mojca Skvarča

ob 14h Metka Bogataj in Cilka Jereb
2.11. Ob 8h Vilma Kunc in Franja Tušar Ob 18h Marja Čuk in Mojca Skvarča
6.11. Marjana Kavčič in Tadeja Gnezda Metka Bogataj in Helena Rupnik
13.11. Veronika Kavčič in Ana Lukančič Marja Čuk in Marijana Kunc

Pogrebne maše za oktober Metka Bogataj
Pogrebne maše za november Tadeja Gnezda



 Ostala oznanila:
* V času od 31.10. do 5.11. ni verouka.
* V torek 1. novembra obhajamo praznik Vseh Svetih. To je slovesni in 

zapovedani praznik. Popoldansko opravilo v čast vsem svetnikom bo v 
cerkvi s sveto mašo ob 14h. Po maši bo v cerkvi opravilo božje besede in 
molitve za rajne, nato pa še na pokopališču pri pokopališkem križu. Ob 17h 
je v cerkvi molitev rožnih vencev za rajne. K molitvi za rajne ste vsi lepo 
povabljeni.

* V sredo 2.11. je Spomin vseh vernih rajnih. Sveti maši bosta dve: ob 
8h in ob 18h. Po obeh mašah bodo v cerkvi molitve za verne rajne.

* Cerkev v prvih osmih dneh novembra naklanja popolni odpustek za vsak 
obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako v javnih kapelah in cerkvah,
ter na prejšnjo in naslednjo nedeljo. Pogoj za prejem odpustka: da smo bili 
pri spovedi in obhajilu in molimo po namenu Svetega očeta (npr. Oče naš).

* Od četrtka 3.11. bodo delavniške maše v zimski kapeli.
* Za prvi petek v mesecu novembru 4.11. 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 v mesecu novembru 5.11. bomo po maši molili za nove 
duhovne in redovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* 32. nedelja med letom 6.11. je zahvalna nedelja. Bogu se bomo 
zahvalili za sadove zemlje in za umsko delo in industrijske izdelke. Po obeh 
mašah bomo Bogu v zahvalo zapeli zahvalno pesem. Pri obeh mašah je tudi 
nabirka za kurilno olje. Kdor bi rad prinesel poljske pridelke za okrasitev 
cerkve na zahvalno nedeljo, naj jih prinese do petka zvečer v cerkev ali 
pusti v lopi pod zvonikom.

* Na zahvalno nedeljo  6. 11. ob 15h je v Domu krajanov v Rovtah 16. 
dobrodelni koncert Župnijske Karitas Rovte z geslom: „Srce ki vidi“.

* V ponedeljek 7.11. od 16h do 18h bo v spodnjih prostorih župnišča 
Župnijska Karitas zbirala poljske pridelke in druga živila za dom 
upokojenih duhovnikov v Ljubljani „Mane nobiskum“.

* Zakonska skupina ima svoje srečanje v veroučni učilnici v torek 
8.11. ob 20h.

* Na 33. navadno nedeljo 13.11. je pri maši ob 10h srečanje 
zakonskih parov ki obhajajo 10, 20, 25, 30, 40 in 50 let poroke.

* Z ministrstva za okolje je prišla tudi pobuda in želja, naj bi ob prazniku vseh
svetih in tudi drugače prižigali svečo manj, ko bomo obiskali grobove tistih, 
ki se jih radi spominjamo.

Ministriranje:
Teden 30.10. do 6.11. Aljaž Trpin, Jure Kunc in Beti Reven

Teden od 6.11. do 13.11. Alen Bogataj, Jaka Logar in Timotej Treven
     

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

Oznanila od 30.10.2011 do 13.11.2011, Leto VII. št. 22

Spomin vseh vernih rajnih
Cerkev je že od nekdaj svojim rajnim izkazovala spoštovanje in že skoraj

neko češčenje. Gre za spoštovanje do teles, ki so bila posvečena z zakramenti,
posebno z Evharističnim Kruhom in katera bodo ob Kristusovem prihodu v
slavi poveličana vstala od mrtvih. Iz te spoštljivosti do rajnih se je razvilo tudi
posebno češčenje mučencev in polagoma svetnikov sploh. 

Že iz 2. stol. (sv. Polikarp) in iz začetka 3. stol. (Tertulijan) najdemo izrecna
pričevanja, da so se rajnih spominjali pri evharističnih daritvah. Bogoslužje za
rajne  je  bilo  in  je  še  sedaj  ne  le  prosilna  molitev  zanje,  ampak  tudi
izkazovanje verske spoštljivosti do Kristusovih udov. To se vidi predvsem pri
darovanju  maše  za  rajne  –  javno  in  tako  rekoč  uradno se  opravlja  le  za
tistega, ki je umrl v veri in miru s cerkvijo; zanj Cerkev ne le moli, ampak tudi
izkazuje čast s slovesnimi bogoslužnimi opravili.

Nekaj drugega je prosilna molitev Cerkve za rajne, tudi  za tiste,  ki  niso
katoličani,  še  več,  za  vse  ljudi  brez  razlike.  Tukaj  ne  gre  za  dejanja
izkazovanja časti zaradi zakramentov, s katerimi so bili rajni posvečeni in ne
zaradi vidnega članstva pri vidni Cerkvi. 

Oblika  spominjanja  rajnih  je  tudi  prosilna  molitev  zanje.  Takšno  molitev
najdemo že v stari zavezi (2Mkb 12,32-46). Pri kristjanih je molitev za rajne z
gotovostjo izpričana vsaj že za 2. stol., pozneje pa se pričevanja množijo bolj
in bolj. Molili so za umrle vernike posebej v zvezi z evharistično daritvijo.

Tudi med nekrščanskimi narodi, ki imajo navado, spominjati se rajnih, je
močno  razširjen  običaj,  da  se  neodvisno  od  rojstnega  in  smrtnega  dne
vsakega  posameznika  enkrat  na  leto  na  prazničen  način  spominjajo  vseh
rajnih skupaj. Tudi pri Kristjanih je polagoma prišlo do posebnega skupnega
spominskega dne vseh rajnih. Današnji „spomin vseh vernih rajnih“ ima svoj
izvor v odredbi sv. Adila, opata v Clunyu (994-1048); 

>>  


