
30. Nedelja med letom – Žegnanjska – Obletnica 
posvetitve cerkve 

Evangelij: SLEPI PROSI JEZUSA, DA BI SPREGLEDAL        Mr 10,46-52

Evangelij po Marku

Mašni nameni od 28.10.2012 do 03. 11. 2012:
nedelja, 
28.10.

Sklep tedna „Za življenje“
7:30h – za farane 
10h – v zahvalo Materi Božji in sv. Janezu Vianeju, Rovte 50
14h – Rožnovenska pobožnost (rožni venec in litanije z 
blagoslovom)

ponedeljek, 29.10. 18h  Matilda Skvarča, obletna, Rovte 117
torek, 30.10. 18h  Frančiška Celarc, trideseti dan, Petkovec 34
sreda, 31.10. Sklep meseca Rožnovenske pobožnosti

  8h  Marija Nagode in Bernarda Rudolf, obletna, Rovte 141
četrtek, 1.11. Vsi Sveti, slovesni in zapovedani praznik

7:30h – za farane 
10h  Lucija in Jože Pišljar, obletna, Rovtarske Žibrše 15
14h  Šemrovovi, obletna, Rovte 100a

Prvi petek, 2.11.  Spomin vseh vernih rajnih
  8h  Vinko Treven, godovna, Petkovec 28
 18h – vsi verni rajni

sobota, 3.11. Prva 
duhovniška

Sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec
  8h  Drago Pišljar, godovna, Rovtarske Žibrše 35

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

Kaj se bo z nami zgodilo po smrti, kaj bo po smrti ostalo za nami? P. Michel
Souchon odgovarja: „Nič, nič vam ne bo ostalo, ne telo, ne duša, ne duh, ne
vest.  Ne  želite  si  svojega  življenja  rešiti,  ne  da  bi  sprejeli,  da  ga  boste
izgubili.  Toda Bog, kateremu boste izročili  svojega duha,  Bog, v katerega
verujemo, bo z njim sprejel vaše življenje, dušo in duha, ki ste jih darovali v
služenju drugim in ga z zaupanjem izročili njegovemu nežnemu usmiljenju“.

Ko se naši  bližnji  od nas poslovi,  njihova ljubezen do nas ne umre,  še
vedno nas spremljajo in trenutki sreče z njimi nikakor niso izgubljeni za vso
večnost. „Tisti, ki umrejo v božji milosti in božjem prijateljstvu in popolnoma
očiščeni, za vekomaj živijo s Kristusom. Za vekomaj so podobni Bogu, ker ga
gledajo takšnega kakršen je (Jn 3,2) iz obličja v obličje. Nebesa so poslednji
cilj  in  uresničenje  najglobljih  človekovih  hrepenenj  in  stanje  najvišje
dokončne sreče“ (KKC 1023,1024).

Naši rajni in svetniki so v nebesih naši priprošnjiki. Namesto, da bi z njimi
iskali stik preko klicanja duhov, oziroma Spiritizma, se jim raje priporočajmo
v molitvi in jih prosimo za njihovo pomoč in varstvo. Bodimo gotovi, da nas
spremljajo in nam pomagajo, saj je svetost drugo ime za ljubezen.

31. Nedelja med letom – Zahvalna nedelja
Evangelij: ZAPOVED LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA JE ENAKA LJUBEZNI DO BOGA

Mr 12,28b-34

Evangelij po Marku

  Mašni nameni od 4.11.2012 do 11.11.2012:
nedelja, 
4.11.

7:30h - za farane
10h  Tilka Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 5
15h – Dobrodelni koncert Župnijske Karitas v Domu 
krajanov Rovte z geslo „Veselje v sožitju“

ponedeljek, 5.11. Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika
18h  Marijana Možina, obletna, Rovte 115

torek, 6.11. Sv. Lenart, opat 
18h  Marija Šebalj, trideseti dan, Rovte 104c

sreda, 7.11. 18h  Franc in Slavka Novak, obletna, Petkovec 36
četrtek, 8.11. 18h – v zahvalo Materi Božji, Rovte 116
petek, 9.11. Posvetitev lateranske bazilike, praznik

18h  Anton Peternel, obletna, Rovte 82g
sobota, 10.11.  Sv. Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj 

  8h  Bernarda in Rozalija Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3
nedelja, 
11.11.

32. Nedelja med letom
Sv. Martin iz Toursa, škof
7:30h – za farane 
10h  Dušan Likar, obletna, Jakob, obletna in Pavla, Rovte 14a

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

28.10. Franja Tušar in Marjana Kavčič Metka Bogataj in Lovrenc Skvarča
30.12. Veronika Kavčič in Vilma Kunc Helena Rupnik in Mojca Skvarča

Ob 14h Metka Bogataj in Cilka Jereb
2.11. Ob 8h Marjana Kavčič in Franja Tušar Ob 18h Mojca Skvarča in Marja Čuk
4.11. Matjaž Gnezda in Marija Lukančič Karin Hladnik in Klemen Jereb

11.11. Veronika Kavčič in Tadeja Gnezda Metka Bogataj in Lovro Skvarča
Pogrebne maše za oktober Marija Lukančič
Pogrebne maše za november Cilka Jereb

Ministriranje:
Teden od 28.10. do 4.11. Martin Kavčič in Timotej Treven
Teden od 4.11. do 11.11. Alen Bogataj, Aljaž Trpin in Jure Kunc

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 9, od 27.10. do 2.11. sk. 10, od 3.11. do 9.11. sk. 11, od 10.11. do 16.11.



Ostala oznanila:
* Trideseta nedelja med letom 28.10. je žegnanjska nedelja.  Praznujejo jo

povsod tam, v posvečenih cerkvah, kjer ne vedo za dan posvetitve.  Naša
župnijska cerkev je bila posvečena trinajstega avgusta 1743, na kar
nas  spominja  v  prezbiteriju  v  steno  vzidana  kamnita  plošča  z  latinskim
napisom. 

*  Letos naša župnija praznuje 150 let od ustanovitve župnije Rovte
(1862).  V  takratni  ljubljanski  škofiji  je  bilo  kar  petinštirideset  takih
vikariatov,  ki  jih  je takratni  ljubljanski  škof Jernej  Vidmar  preimenoval  v
župnije.(glej: družina z dne 21.10. 2012 št.42, str. 19).

* V četrtek prvega novembra Cerkev praznuje praznik Vseh Svetih. Ta
praznik je v Cerkvi slovesen in zapovedan. Svete maše bodo tri: ob
7:30h, 10h popoldne ob 14h. Po popoldanski sveti maši bodo v cerkvi in
na pokopališču molitve za verne rajne. Ob kapelici vseh po vojni pobitih se
bomo ustavili  v tihi  molitvi  in  pesmi.  Popoldne ob 17h bomo molili  v
cerkvi rožne vence za rajne.

* V petek 2.11. je dan spomina na vse verne rajne. Sveti maši bosta ob
8h in 18h. Po obeh mašah bomo v cerkvi molili za verne rajne.
Cerkev v prvih osmih dneh novembra naklanja popolni  odpustek za vsak
obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je možno prejeti v vseh
cerkvah in javnih kapelah prvega in drugega novembra, ter na prejšnjo ali
naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi, obhajilu in molimo veroizpoved,
ter po namenu svetega očeta (npr. Oče Naš).
Namesto pretiranega cvetja in sveč na grobove, raje darujte za svete
maše ali za ljudi, ki so v materialni stiski.

*  Na  prvo  soboto  v  novembru  3.11.  bomo  po  maši  zmolili  litanije
Matere božje in molitve za nove duhovne in redovne poklice, posebej
se bomo v molitvi spomnili vseh rajnih duhovnikov, ki so v Rovtah
opravljali duhovniško službo.

*  Na zahvalno nedeljo 4.11. bomo Bogu v zahvalo za vse, kar smo v
tem letu prejeli duhovnega in materialnega, zapeli zahvalno pesem
po obeh mašah. Nabirka je to nedeljo namenjena za kurilno olje, za
ogrevanje cerkve in župnijskih prostorov. Nabirko priporočam.

Ob 15h je v domu krajanov v Rovtah sedemnajsti dobrodelni koncert
Župnijske Karitas z geslom: „Veselje v sožitju“. Na koncert ste vsi
lepo povabljeni. S prostovoljnimi prispevki lahko skupaj pomagamo
ljudem v stiski.

* V ponedeljek 5.11. od 16h do 18h bo župnijska Karitas, v spodnjih
prostorih  župnišča  zbirala  poljske  pridelke  in  druga hranila,  ki  so
namenjena za duhovniški dom v Ljubljani.

* V torek 6.11. ob 20h ima svoje redno srečanje zakonska skupina.    

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

Oznanila od 28.10.2012 do 11.11.2012, Leto VIII. št. 22

Verujem …... v večno življenje
Sv. Edith Stein je zapisala: „Vsako ustvarjeno bitje ima svoj lastni smisel in

to je njegov posebni način, kako biti posnetek božjega bitja“.
V mesecu novembru nas praznika Vseh Svetnikov in Spomina vseh vernih

rajnih, vabita k razmišljanju o življenju, ki nas čaka po smrti, v večnosti. Če
res le slaba tretjina slovenskih katoličanov veruje v vstajenje od mrtvih, ob
mislih,  ki  nas  spremljajo  v  teh  prazničnih  dneh,  ne  bo  odveč  povabilo  k
osebnemu vprašanju: „Ali verujem v večno življenje, ali verujem, da me bo
Bog, ko se izteče moj čas,  sprejel  v nebeško Srečo, ali  verujem, da bom
takrat iz oči v oči srečal Njega, ki me je ustvaril in odrešil“?

Na slovenskem smo v „paradoksnem položaju“, ko Cerkvi pripada več ljudi,
kakor jih veruje v Boga. Izsledki raziskave Aufbruch(2007) kažejo, da se dobri
dve tretjini  Slovencev izjavlja  za katoličana,  le  dobra polovica jih veruje v
Boga (55,18%), slabih 40% v Jezusa Kristusa, Božjega Sina in Odrešenika, v
vstajenje od mrtvih pa le slaba tretjina (29,71%).

Navidezna resničnost sedanjega trenutka daje vtis, da se človek morda res
lahko nasiti zgolj s tem, kar je na dosegu roke, s  tem kar lahko doseže z
lastnimi  močmi.  Toda  hlastenje  po  imeti,  globoko  v  srcu,  pušča  grenak
priokus apatičnosti, ki v človeku zamori pristni klic po biti! Morda so prav ti
dnevi cerkvenega leta, ko se spominjamo naših rajnih,  priložnost,  da se v
naših cerkvah in na pokopališčih zavemo, da smo ustvarjeni za večnost.

Spreobrnjeni londonski gangster John Pridmore je mladini v Stični po opisu
svojega življenja pred spreobrnjenjem, ko je živel za obilico dobrin in užitkov
in pri tem ni izbiral sredstev, kako jih doseči, dejal le: „Žal mi je za vsak dan,
ko nisem poznal Jezus“. Očaranost nad Jezusom, „očaranost njegovih besed,
gest  in  njegove  osebe  same“,  človeka  z  nežnimi  vezmi  potegne  iz  lastne
samozadostnosti, ga usmeri na pot, ki presega minljivo srečo in mu pomaga,
da svoje oči upre v večnost.  Za marsikaterega iskalca na tej poti  ostajajo
številna vprašanja odprta, morda bodo na katera od njih odgovorile vrstice
Svetega Pisma.                                                                                  >>


