
4.    24. Nedelja med letom – Nedelja svetniških kandidatov
Evangelij: VERUJEMO V KRISTUSOVO BOŽANSTVO, ČEPRAV MORA TRPETI    

Mr 8,27-35
 Evangelij po Marku

Mašni nameni od 16.9.2012 do 22. 09. 2012:
nedelja, 
16.9.

7:30h – za farane
10h   Evstahij Ambrožič, obletna in Marjanca, Rovtarske Žibrše 28

ponedeljek, 17.9. Sv. Robert Bellarmin, škof in cerkveni učitelj
19h  Marijana Lukančič, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 16

torek, 18.9. 19h  Jožefa Trpin, obletna, Rovte 126
sreda, 19.9. Sv. Jamarij, škof in mučenec

19h  starši Bradeško, Rovte 70
četrtek, 20.9. Sv. Andrej Kim Taegon, duhovnik in drugi korejski 

mučenci
19h  Cecilija Trček, obletna, Rovte 9

petek, 21.9.  Sv. Matej, apostol in evangelist
19h  Matevž, godovna in Frančiška Logar, Rovte 57

sobota, 22.9.    8h  Oblak, Rovte 13
16h – za srečen zakon 
18h – za srečen zakon

(Nadaljevanje iz prve strani)

VRATA VERE: DEJANJE. Poznavanje vere še ni dovolj. Prav za prav vera ni
zgolj niz resnic, ampak tudi odnos z Jezusom. Dejanje vere je naš odziv na
božje delovanje  v našem življenju.  To so odločitve,  ki  jih  sprejemamo na
temeljih  ljubezni in usmiljenja,  ki smo ju bili  deležni od nebeškega Očeta.
Papež  navaja  kot  primer  zgodbo  o  Lidijinem  spreobrnjenju  iz  knjige
Apostolska  dela  (Apd  16,  13-15).  »Vsebina«  te  zgodbe   je  evangeljsko
sporočilo,  ki  ga  je  že  apostol  Pavel  podal  Lidiji  in  njenim  prijateljem.
»Dejanje« pa je zmes božje milosti, ki je Lidiji odprla srce in njeno odločitev,
da sprejela oznanilo in Jezusa v svoje življenje. Papež nam sporoča naslednje
besede  spodbude  in  svarilo:  »Ni  dovolj,  da  spoznamo  vsebino,  v  katero
verujemo, če Srca, pristnega svetega kotička v človeku, ne odpre milost, ki
omogoča očem, da … dojamejo, da je to, kar se oznanja božja beseda«.

VERA:  ODZIV  NA  MILOST.  Milost  je  magnet,  ki  nas  vleče  k  Jezusu.
Prevzame nas s hrepenenjem, da bi sprejeli Kristusa in njegove nauke. Sveto
Pismo nas uči, da milost prihaja »po veri« (Ef 2,8). Papež je zapisal: »Vera je
odločitev,  da bomo ostali  pri  Gospodu in z njim živeli«.  Gradimo torej na
osebni molitvi, bogoslužju in zakramentih. To nam pomaga, da usmerjamo
pogled na Jezusa Kristusa. Brez milosti je vera zapisana propadu.

Krepimo torej vero, Tako bomo bolje razumeli, kaj je Jezus storil za nas na
križu in kako naj živimo po njegovi volji. Vsebina vere nas uči, da je mogoče
spoznati Boga, božja milost pa nas spodbuja, naj to vsebino sprejmemo - in
delujemo  po  njej,  tako,  da  verujemo  vanjo  in  na  njej  utemeljimo  svoje
življenje.  Naše srce  je  odprto,  zato  si  želimo še več.  Sprejmimo povabilo
Svetega Očeta in si vse leto krepimo vero.

25. Nedelja med letom – Slomškova nedelja
      Ekumenski dan
Evangelij: JEZUSOV UČENEC JE DRUGIM SLUŽABNIK                             Mr 9,3-37
Evangelij po Marku

  Mašni nameni od 23.9.2012 do 30.9.2012:
nedelja, 23.9. 7:30h - za farane

10h  Veronika Oberžan, obletna, Praprotno Brdo 9
ponedeljek, 24.9. Blaženi ANTON MARTIN SLOMŠEK, škof, praznik

Zavetnik učiteljev, vzgojiteljev in katehetov
19h  Mari Čuk, godovna, dano od prijateljic

torek, 25.9. 19h  Franc Istenič, obletna, Rovte 126
sreda, 26.9. Sv. Kozma in Damijan, mučenca

19h  Marica in Ludvik Skvarča, godovna, Rovte 11
četrtek, 27.9. Sv. Vincencij Pavelski, duhovnik 

19h  Konrad in starši Petkovšek, Rovte 18b
petek, 28.9. Sv. Venčeslav, mučenec

19h  Marija Brenčič, godovna, Petkovec 14
sobota, 29.9.  
kvatrna

SV. Mihael, Gabriel in Rafael, nadangeli - praznik
  8h   Mihael Petkovšek, godovna, Rovte 131

nedelja, 30.9. 24. Nedelja med letom, Mihaelova nedelja
      Sv. Hieronim, škof in cerkveni učitelj
7:30h – za farane
10h   Vinko Slabe, Petkovec 16

******************************************************************
Molitev v času Slomškove devetdnevnice:

Med devetdnevnico vsak dan molimo desetko rožnega venca
„... ki je Svetega Duha poslal“, nato molimo molitev: 

Nebeški oče!
 

Blaženi škof Anton Martin Slomšek 
je luč na poti našega krščanskega življenja.

Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova prošnja,
da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali

 v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane 
naše prošnje za njegovo kanonizacijo.

To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Blaženi škof Anton Martin Slomšek.
Prosi za nas.



Ostala oznanila:
* V ponedeljek 17.9. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane Župnijske

Karitas.

* V sredo 19.9. ob 20h je prvo redno srečanje ŽPS po počitnicah. Tema srečanja
je: Uvod v slovenski pastoralni načrt – Branko Cestnik: Naše poslanstvo št.46 str. 9.
Okvirno se bomo seznanili  z krovnim dokumentom: „Pridite in Poglejte“, ki  ga je
izdala slovenska škofovska konferenca. Člani ŽPS, vestno se udeležujte srečanj!

*  Na petindvajseto  nedeljo med letom 23.9.  obhajamo Slomškovo nedeljo.
Letos mineva 150 let od njegove smrti.  Praznovali  jo bomo pod geslom:
„Svetost prenavlja svet“.
„Blaženi Slomšek nas ob jubileju svoje blažene smrti vabi, da preživimo zavest in
željo po svetosti. Sam je svetništvo dojemal kot način življenja, ki Bogu omogoči, da
človeku  podari  milost  nebes.  Nad nebesi  je  bil  preprosto  očaran,  sicer  ne  bi  bil
zapisal:  'Naj  velja,  kar  hoče,  nebesa morajo biti  naša'.  Geslo  Slomškovega leta,
Svetost  prenavlja  svet,  ki  je  tudi  geslo  Slomškove  nedelje,  nas  želi  usmeriti  v
najpomembnejše  v  življenju  Kristjana,  ki  je,  postati  svetnik“  (msgr.  Marjan
Turnšek).

* V soboto 29.9. obhajamo praznik nadangelov: Mihael, Gabrijela in Rafaela, v
nedeljo  pa  farno  žegnanje  –  Mihelovo  nedeljo.  Pri  obeh  mašah  bo  že
ustaljeno darovanje za potrebe cerkve. Darovanje priporočam. Ker pa ta dan
goduje tudi sv. Hieronim, ki je zavetni podružnične cerkve na Petkovcu, bo
namesto v nedeljo, maša tam v ponedeljek prvega oktobra ob 18h.

*  Starši, omogočite otrokom tudi naročilo revije „Mavrica“ za leto 2012/13.
celotna naročnina je 32€. 

* Kot ste opazili, smo s prvo nedeljo v juliju začeli tudi z molitvijo za bolne farane pri
jutranji sveti maši, ki je za farane. Molitev molimo vsako prvo nedeljo v mesecu.
Seveda se moli za vse bolne farane v župniji, če pa je kdo še posebej bolan in svojci
želijo,  da  se  ime  imenuje,  se  to  stori.  Seveda  prošnje  za  osebno  molitev  prej
posredujete  v župnišču,  ali  gospo Cilko  Jereb na tel:  041 933-329.  Če pa pride
nenadna bolezen se pa lahko na prošnjo moli tudi kakšno drugo nedeljo.

Ministriranje:
Teden od 16.9. do 23.9. Arha Primož in Ambrož Cigale
Teden od 23.9. do 30.9. Martin Kavčič in Timotej Treven

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

16.9. Marjana Kavčič in Tadeja Gnezda Lovro in Mojca Skvarča
23.9. Jakob Skvarča in Metka Bogataj Helena Rupnik in Klemen Jereb
30.9. Ana in Marija Lukančič Jerneja Kunc in Marijana Kunc

Pogrebne maše za september Marja Čuk

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 3, od 15.9. do 21.9. sk. 4, od 22.9. do 28.9. sk. 5, od 29.9. do 5.10.

  

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

Oznanila od 16.9.2012 do 30.9.2012, Leto VIII. št. 19

LETO VERE
Pred 50-timi leti, 11. Oktobra 1962, je blaženi papež Janez XXIII. uradno

odprl drugi vatikanski cerkveni zbor, Sveti Oče ga je sklical, saj je menil, da
Sveti Duh želi, naj Cerkev svetu odpre vrata. Sklenil je, da je napočil čas, da
Cerkev neposredno spregovori sodobnemu svetu ter mu ponudi evangelijsko
sporočilo upanja in miru.

V  več  kot  v  petdesetih  letih  po  koncilu  so  nasledniki  Janeza  XXIII.  na
različne  načine  uresničevali  klic  II.  Vatikanskega  koncila.  Sprememba  v
bogoslužju,  večje sodelovanje  laikov v Cerkvi in tradicionalni  svetovni  dan
mladih, so neposredni sadovi tega zbora. Papež Pavel VI. je leta 1967 oznanil
leto vere v spomin na mučeništvo apostolov Petra in Pavla. Papež Janez Pavel
II.  je  med  drugimi  leto  1987  posvetil  Mariji,  leto  2004  pa  je  bilo  leto
Evharistije. Podobno je tudi papež Benedikt XVI. leto 2008 posvetil apostolu
Pavlu, leto 2009 pa duhovnikom. Letos pa je papež Benedikt XVI. oznanil še
eno  posebno  leto.  Lani  oktobra  je  sveti  oče  objavil  apostolsko  pismo  z
naslovom : Porta Fidei (Vrata vere), v katerem je napovedal, da bo od 11.
oktobra 2012 do 24. novembra 2013 leto vere.

VRATA VERE: VSEBINA. Vrata Vere so nam vedno odprta. Skozi vstopimo
na dva načina. Prvi je »vsebina«, drugi pa »delovanje«. Vero poglabljamo s
preučevanjem, učenjem in premišljevanjem o resnicah,  v katere verujemo
kot  udje  Cerkve.  Papež  poudarja  izročilo  prvih  kristjanov,  ki  so  od
katehumenov zahtevali,  da se morajo veroizpoved naučiti  na pamet. To je
podkrepil z navajanjem Sv. Avguština, ki je dejal: »To veroizpoved ste torej
sprejeli  in  izrekli,  a  v  duhu  jo  morate  vedno  ohranjati  navzočo«.  Poleg
veroizpovedi naj prebiramo tudi Katekizem, kot »Orodje, ki resnično podpira
vero«. Katekizem ni nič manj kot vodnik skozi življenje, ki vsebuje »bogastvo
nauka,  ki  ga  je  cerkev  sprejela,  varovala,  ohranjala  in  oznanjevala  v
dvatisočletni zgodovini«.                                                                      >> 


