28. Nedelja med letom
Evangelij: ČE JEZUS KLIČE, SE MORAMO VSEMU ODREČI

29. Nedelja med letom – Misijonska nedelja
Mr 10,17-27

Evangelij po Marku

Mašni nameni od 14.10.2012 do 20. 10. 2012:
nedelja,
14.10.
ponedeljek,
15.10.
torek, 16.10.
sreda, 17.10.
četrtek, 18.10.
petek, 19.10.
sobota, 20.10.

Sklep tedna „Za življenje“
10h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
14h – Rožnovenska pobožnost (rožni venec in litanije z blagoslovom)
Blagoslov novih spovednic
Sv. Terezija Velika, devica in cerkvena učiteljica,
18h  Drago Burnik, obletna, Rovte 89a
Sv. Marjeta M. Alakok, devica
18h  Cvetka Kavčič, godovna, Rovte 12
Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
18h – v dober namen
Sv. Luka, evangelist
18h na Praprotnem Brdu  starši Skvarča, Rovte 117
Sv. Pavel od Križa, duhovnik
18h – za zdravje
8h  Valentin Križaj, obletna in  iz družine Križaj, Rovte 10

***********************************************************************************************
(Nadaljevanje iz prve strani)

Srečanje s Kristusom kot živo osebo, ki poteši žejo srca, nujno vzbuja
željo, da z drugimi delimo srečo te navzočnosti in jo oznanjamo, da bi jo
lahko vsi izkusili. Obnoviti moramo navdušenje vere, da bomo tako
spodbudili novo evangelizacijo v skupnostih, v deželah stare krščanske
tradicije, ki izgubljajo stik z Bogom, tako, da bodo ponovno odkrile veselje
verovanja. Vera je dar, ki nam je dan zato, da ga delimo z drugimi; je talent,
ki smo ga dobili, da bi prinesel sad; je luč, ki ne sme ostati skrita, temveč
mora razsvetliti celo hišo. Je najpomembnejši dar, ki smo ga prejeli v našem
življenju in, ki ga ne moremo zadržati samo zase.
»Gorje mi, če evangelija ne bi oznanjal«, je rekel apostol Pavel (1 Kor 9,
16). Ta beseda po vseh celinah močno odzvanja za vsakega kristjana in za
vsako krščansko skupnost. Hkrati s tem vzvišenim izrazom vere, ki se
spreminja v ljubezen, postaja oznanjevanje evangelija tudi prispevek za
pomoč bližnjemu, pravičnost do najbolj ubogih, možnost izobraževanja v
najbolj odročnih vaseh,zdravniška pomoč v oddaljenih krajih krajih,
osvoboditev od revščine, rehabilitacija izključenih, podpora pri razvoju
ljudstev, preseganje etničnih delitev in spoštovanje življenja na vseh
njegovih stopnjah.
Dragi bratje in sestre, na delo oznanjevanja kličem Svetega Duha. Naj
Devica Marija, Mati Cerkve in Zvezda Evangelizacije, spremlja vse
misijonarje evangelija.
Papež Benedikt XVI

Evangelij: BOŽJI SIN JE POSTAL ČLOVEK, DA BI DAL SVOJE ŽIVLJENJE ZA
NAS
Mr 10,35-45
Evangelij po Marku
Pa stopita k njemu Zebedejeva sinova Jakob in Janez ter mu rečeta: »Učenik, želiva, da bi nama
storil, kar koli te bova prosila.« 36 Rekel jima je: »Kaj želita, da vama storim?« Odgovorila sta mu:
»Daj nama, da bova v tvojem veličastvu sedela eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« Jezus
jima je rekel: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom,
s katerim sem jaz krščen?« Rekla sta mu: »Moreva.« Jezus pa jima je rekel: »Kelih, ki ga jaz pijem,
bosta pila in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena; sedeti na moji desnici ali levici ne
gre dajati meni, marveč bo dano (tistim), katerim je pripravljeno.« Ko so deseteri to slišali, so bili
nejevoljni na Jakoba in Janeza.Jezus pa jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da ti, ki veljajo
ljudstvom za vladarje, nad njimi gospodujejo in da si prvaki lastijo oblast nad njimi. Med vami pa
naj ne bo tako; ampak kdor koli med vami hoče biti velik, bodi vaš strežnik; in kdor koli med vami
hoče biti prvi, bodi vsem služabnik. Zakaj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi
on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«

Mašni nameni od 21.10.2012 do 28.10.2012:
nedelja,
21.10.

7:30h - za farane
10h  Ivana Šinkovec, obletna in Anton, Rovte 112
Maša za otroke
14h – Rožnovenska pobožnost (rožni venec in litanije z blagoslovom)
molili bomo za duhovno podporo slovenskim misijonarjem
ponedeljek, 22.10. Blaženi Janez Pavel II, papež
18h  Katarina in Janez Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 14
torek, 23.10.
Sv. Janez Kapistran, duhovnik
18h  Brigita Trček, Rovte 82a
sreda, 24.10.
Sv. Anton M. Claret, škof
18h vsi  iz družine Trpin, obletna, Petkovec 28
četrtek, 25.10.
18h  Frančiška Dolenc, obletna, Rovte 18b
petek, 26.10.
18h  starši, sestra in brat Dolenc, Petkovec 55
sobota, 27.10.
Sabina, mučenka
8h  Jožef Lukančič, dana iz Godoviča
Vrnitev na sončni čas – kazalci eno uro nazaj
nedelja,
30. Nedelja med letom - Žegnanjska
7:30h – za farane
28.10.
10h – v zahvalo Materi Božji in sv. Janezu Vianeju, Rovte 50
14h – Rožnovenska pobožnost (rožni venec in litanije z blagoslovom)

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7,30h
14.10. Jakob Skvarča in Vilma Kunc
21.10. Cilka Jereb in Matjaž Gnezda
28.10. Franja Tušar in Marjana Kavčič
Pogrebne maše za oktober

Dopoldanska ob 10h
Branka Jereb in Helena Rupnik
Mojca Skvarča in Jerneja Kunc
Metka Bogataj in Lovrenc Skvarča
Marija Lukančič

Ostala oznanila:
* V nedelo 14.10. ob 14h bo blagoslov dveh novih spovednic, nad
zakristijo in pod korom. Najprej bo bogoslužje božje besede, ki bo združeno
z rožnovensko pobožnostjo in blagoslovom.
* Srečanje za člane ŽPS bo v sredo 17.10. ob 19h v veroučni učilnici.
Tema srečanja bo: Stanje vere in občestva (Damjan Ratajc, Naše
poslanstvo 46, str.12).
* V četrtek 18.10. goduje sv. Luka, pisatelj tretjega evangelija. Ta dan
bo sveta maša ob 18h na Praprotnem Brdu.
* 29. nedeljo med letom, 21.10. praznujemo kot misijonsko nedeljo.
Geslo letošnje misijonske nedelje je: „Izžarevati besedo resnice“. To
nedeljo se bomo še bolj počutili povezane z vsemi Kristjani po svetu, še
posebej v molitvi z vsemi slovenskimi misijonarji. Zato bomo
popoldansko rožnovensko pobožnost namenili vsem slovenskim
misijonarjem in jim z molitvijo izrazili duhovno podporo.
Skupno škofijsko praznovanje misijonske nedelja bo za ljubljansko
nadškofijo v Grosupljem ob 16h.
Skupno misijonsko praznovanje Cerkve na Slovenskem in Krške škofije bo v
soboto 20. oktobra od od 9h do 15h blizu Sv. Eme na Plešivcu na Koroškem.
Geslo tega misijonskega praznovanja je: „Verovati, praznovati in deliti“.
Praznovanje bo v obliki raznih delavnic in s slovesno sveto mašo.
Somaševanje vodita škof dr. Alois Schwarz in nadškof dr. Marjan Turnšek.
Blagoslovila bosta šest MIVA vozil, za katere so darovali verniki iz Slovenije
in Koroške.
* Nabirka na misijonsko nedeljo 21.10. je pri obeh mašah namenjena
misijonarjem po svetu.
* V ponedeljek 22.10. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane
Župnijske Karitas.
* Ne pozabimo da se iz sobote 27.10 na nedeljo 28.10. vrnemo na
sončni čas. Kazalce premaknimo eno uro nazaj.

Ministriranje:
Teden od 14.10. do 21.10.
Teden od 21.10. do 28.10.

Pia Skvarča in Blaž Skvarča
Ambrož Cigale in Primož Arhar

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 7, od 13.10. do 19.10.

sk. 8, od 20.10. do 26.10.

sk. 9, od 27.10. do 2.11.

Vabilo na dobrodelni koncert Župnijske Karitas v Rovtah.
Župnijska Karitas Rovte vas vabi v nedeljo 4. novembra 2012 ob 15h v dom
krajanov v Rovte na sedemnajsti dobrodelni koncert z geslom: „Veselje v
sožitju“. Osrednji govornik bo generalni tajnik Slovenske Karitas Imre
Jerebic. Pridite, da skupaj pomagamo ljudem v stiski. Vabi ŽK Rovte.
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 14.10.2012 do 28.10.2012, Leto VIII. št. 21
POSLANICA BENEDIKTA XVI. ZA SVETOVNI DAN MISIJONOV –
POKLICANI IZŽAREVATI BESEDO RESNICE
DRAGI BRATJE IN SESTRE!
Letošnje praznovanje
svetovnega dneva misijonov ima prav poseben
pomen. Obhajamo 50. Obletnico začetka drugega vatikanskega cerkvenega
zbora in začetek leta vere. Vse skupaj ponovno izraža voljo Cerkve, da se želi
pogumneje in bolj vneto truditi za misijon, da bi evangelij prišel vse do
skrajnih meja Sveta.
»Neskončno število ljudi še pričakuje Kristusa«, je zatrdil blaženi Janez
Pavel II. In dodal: »ne moremo ostati mirni, ko mislimo na milijone bratov in
sester, tudi odrešenih s Kristusovo Krvjo, ki živijo, ne da bi vedeli za božjo
ljubezen«.
Ko sem napovedal leto vere, sem tudi sam zapisal, da nas Kristus »danes,
kakor takrat pošilja na ceste sveta, da bi sporočili njegov evangelij vsem
ljudstvom sveta«. To oznanjevanje, kot je zapisal tudi božji služabnik Pavel
VI., »za Cerkev ni prosti izbiri dana naloga. To je namreč zanjo dolžnost, ki
jo je naložil Gospod Jezus, da bi ljudje mogli verovati in se zveličati«.
Ponovno si moramo torej privzeti apostolski zagon prvih krščanskih skupnosti,
ki so majhne in ne zaščitene mogle s svojim oznanjevanjem in pričevanjem
razširiti evangelij po celem takrat znanem svetu.
Zato se zapoved oznanjevanja evangelija ne izčrpa z enim pastirjem,
pozornim na del božjega ljudstva. Vključevati mora celotno dejavnost neke
delne Cerkve, vsa njena področja, skratka, vse njeno bivanje in delovanje.
Vsi delčki velikega cerkvenega mozaika se morajo čutiti močno nagovorjene,
ko Gospod naroča oznanjevanje evangelija, dokler Kristus povsod ne bo
oznanjen.
>>

