
 24. Nedelja med letom, Nedelja svetniških kandidatov:
       Baraga, Gnidovca, Vovka in Majcena
Evangelij:VESELJE V NEBESIH ZARADI SPREOBRNJENJA GREŠNIKOV 

Lk 15,1-10 
Evangelij po Luku  

  Mašni nameni od 15.9.2013 do 21. 09. 2013:
nedelja, 
15.9.

 God Žalostne Matere Božje
 7:30h – za farane
 10h  starši, brat in sestra Petrovčič, Petkovec 41

ponedeljek, 
16.9.

 Sv. Karmelij, papež in Ciprijan, škof in mučenec
19h  Ludvik Bizjan, obletna, Petkovec 26a

torek, 17.9.  Sv. Robert Bellarmin, škof in cerkveni učitelj 
 19h  iz družine Gantar, Petkovec 31

sreda, 18.9.  19h  Anton Albreht, Rovtarske Žibrše 21, domači
četrtek, 19.9. Sv. Januarij, škof in mučenec

19h  Katarina Jereb, Rovtarske Žibrše 4
petek, 20.9.  Sv. Andrej Kim in Taegon, duhovnik in drugi korejski 

mučenci
19h  Jože Jesenko, Rovte 34, domači

sobota, 21.9. Sv. Matej, apostol in evangelist
 8h  Veronika in Milan Križaj, obletna, dano iz Logatca
19h  Veronika Oberžan in zahvala za šestdeset let življenja

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Da bomo prav uravnotežili željo po izpolnitvi črke, si zastavili preverljive

cilje ter izpovedovali vero v Usmiljenje, bomo najprej sami prišli k vodnjaku,
da  bomo  vedno  znova  lahko  rekli:  »Ne  verjamemo  več  zaradi
pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično Odrešenik
sveta« (Jn 4,42).

Potem bomo lahko sledili Pavlovim navodilom glede vedenja mož do žena,
otrok do staršev in jih prenesli v življenje župnije: v odnos med duhovnikom
in sodelavci, katehetom in katehiziranci, med župljani, med člani župnijskih
svetov, med različne generacije, ki imajo svoj dom v župnijski cerkvi. Tako
bomo soustvarjali  občestvo in postajali  vedno bolj  živi  udje skrivnostnega
Kristusovega telesa. To pa je eden izmed preverljivih ciljev, ki jih pred nas
postavlja dokument Pridite in poglejte, in ne nazadnje je to eden izmed tistih
ciljev, ki jih v izziv kristjanu današnjega časa postavlja slovenska družba.

Naj bo nov začetek pogumen in navdušen, kajti »vse zmoremo v njem, ki
nam daje moč« (Flp 4,13)! 
V  pomoč  in  navdih  naj  bo  tudi  gradivo  ob  začetku  katehetskega  leta
objavljeno na spletni  strani SKU:http://sku.rkc.si.  Iz pisarne SKU v imenu
predsednika škofa msgr. dr. Jurija Bizjaka (SSŠ 9/2013) 
Ministriranje:

Teden od 15.9. do 30.12. Jure Kunc in Matej Gnezda
Teden od 30.12. do 30.12. Jerica Cigale in Beti Reven

25. Nedelja med letom – Slomškova nedelja, 
      ekumenski dan
Evangelij: IZBIRA MED BOGOM IN BOGASTVOM                                       Lk 16,10-13
Evangelij po Luku

    Mašni nameni od 22.9.2013 do 29.9.2013:
nedelja, 22.9.  7:30h – za farane

10h  Marija Šebal, obletna, Rovte 104c
ponedeljek, 23.9. Sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik 

 19h  Anica Slabe, godovna, dano iz Novega sveta
torek, 24.9. BLAŽENI ANTON MARTIN SLOMŠEK, praznik

19h – v zahvalo Materi božji
sreda, 25.9. 19h  Franc Istenič, obletna, Rovte 126
četrtek, 26.9. Sv. Kozma in Damijan, mučenca

19h  Viktor in Ana Kogovšek, godovna, Petkovec 22
petek, 27.9. Sv. Vincencij Pavelski, duhovnik

19h  Franc Logar in starši, godovna, Rovte 57
sobota, 28.9. Sv. Venčeslav, mučenec

8h  Anton Albreht, Rovtarske Žibrše 21, sosedje
nedelja, 29.9. 26. Nedelja med letom, Mihelova, Farno žegnanje

      Nadangeli: Mihael, Gabriel in Rafael
 7:30h – za farane
 10h vsi  Rupert, Petkovec 13

*********************************************************************
 Nekaj podatkov o naši župnijski cerkvi iz knjige: Mati mnogih cerkva: 
Rovte so spadale v pražupnijo Vrhnika. Kraj se omenja leta 1421. Vikariat so 
ustanovili 2. julija 1694, župnijo 1862. cerkev v Rovtah se omenja let 1526. 
sedanjo cerkev so zidali med letoma 1659 in 1660, prezidali pa leta 1733. 13. 
avgusta 1743 jo je posvetil škof Amadeus Ernestus Attenus. V baročni cerkvi 
so slike Modrijana (Križev pot), učenca slovitega slikarja J. Tominca. Sedanji 
veliki oltar je kamnit iz leta 1911, delo Ignaca Čamernika, v tronu je slika 
nadangela Mihaela, delo Simona Ogrina iz Vrhnike iz leta 1914. Kipa sv. 
Martina in sv. Avguština je leta 1883 izdelal Ozbič, kipa sv. Petra in Pavla sta 
kamnita in novejša. Notranjščina je prenovljena po načrtih arhitekta Marija 
Marinka iz leta 2011. Barvna okna v cerkvi so delo Staneta Kregarja 1967. 
Orgle mehanske so iz leta 1891 delo bratov Rieger iz Šlezije. Stranska oltarja 
sta posvečena Brezmadežni in sv. Lovrencu. Nad planoto se razliva pesem 
štirih bronastih zvonov.
  Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h
15.9. Tadeja Gnezda in Marija Lukančič Branka Jereb in Jerneja Kunc
22.9. Cilka Jereb in Beti Reven Helena Rupnik in Pia Skvarča
29.9. Matjaž Gnezda in Vilma Kunc Metka Bogataj in Klemen Jereb

Pogrebne maše za september Helena Rupnik



     Ostala oznanila:
*  Štiriindvajseta  nedelja  med  letom  15.9.  je  nedelja  svetniških

kandidatov: Baraga, Gnidovca, Vovka in Majcena. Osrednja slovesnost
in praznovanje bo letos na nedeljo 15. septembra ob 16h v župnijski cerkvi
sv.  Martina  v  Stražišču  pri  Kranju  ob  somaševanju  slovenskih  škofov  in
duhovnikov, ki ga bo vodil apostolski administrator msgr. Andrej Glavan. V
tej  župniji  je  kaplanoval  božji  služabnik  škof  Irenej  Friderik  Baraga med
letoma 1824 in 1828.

*  V soboto 21.9. je v Stični srečanje mladih: »Stična mladih 2013«.
Letošnje srečanje bo potekalo pod geslom: »Pojdite naredite vse narode za
moje učence«. (Mt 28,19). Srečanje bo potekalo od 9:30h do 17:30h. Mladi
iz naše župnije se sami organizirajte in se tega srečanja udeležite. Več o
srečanju najdete tudi na spletni strani: www.sticna.net.

*  Na  petindvajseta  nedelja  med  letom  22.9.  je  pri  obeh  mašah  nabirka
namenjena za zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.

*  Petindvajseta  nedelja  med  letom  22.9.  je  Slomškova  nedelja  in
ekumenski dan. Sklepna slovesnost bo v celjski  škofiji  na petindvajseto
navadno nedeljo v župniji Nova Cerkev, kjer je bil Slomšek kaplan od leta
1827 do 1829, ob 15h bo molitvena ura za Cerkev v naši domovini, ob 16h
bo somaševanje slovenskih škofov in duhovnikov ob navzočnosti romarjev iz
domovine in zamejstva.

*  Veroučenci  se  pri  verouku  prijavite  tudi  za  Slomškovo  bralno
priznanje. Slomšek je zapisal: »Za nebesa si nabirajte zakladov! Kar bomo
tukaj sejali, bomo tudi vekomaj želi«. Zaklade modrosti, ki nas spodbujajo k
dobremu  in  veselju  nad  življenjem,  prinaša  tudi  pester  izbor  knjig  za
Slomškovo bralno priznanje. Ob dobri knjigi, ki spodbuja pristne vrednote in
poživlja vero, se zbirajo bralci vseh starosti.

*  Zadnjo  nedeljo  v  septembru  29.9.  obhajamo  Farno  žegnanje  –
Mihelovo  nedeljo, ki  letos  pade  na  sam  god  nad  angelov:  Mihaela,
Gabrijela in Rafaela.
Letos župnijska cerkev obhaja pomembno obletnico, 270-letnico posvečenja,
na kar nas spominja vzidana kamnita plošča v prezbiteriju. Zato se bomo na
to nedeljo  Bogu zahvalili,  da imamo to božjo  hišo,  ki  so  jo  zgradili  naši
predniki, jo vzdrževali in zanjo skrbeli in se zanjo žrtvovali, v nje pa so se
duhovno bogatili, ob zakramentih, molitvi, ter sveti maši in drugih verskih
obredih.  Naj  nas  letošnja  žegnanjska  nedelja  navduši  za  našo  osebno
verovanje in za vero prihodnjih rodov, v naši župniji. Ob 10h bo slovesno
mašo daroval in vodil gospod arhidiakon msgr. Franci Petrič.
Na Mihelovo nedeljo je pri obeh mašah že ustaljeno darovanje za
cerkev.

       Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 7, od 14.9. do 20.9. sk. 8, od 21.9. do 27.9. sk. 9, od 28.9. do 4.10.

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

Oznanila od 15.9.2013 do 29.9.2013, Leto IX. št. 19
OB ZAČETKU KATEHETSKEGA LETA

 Dragi kateheti, katehistinje in katehisti!
»Vse poti so samo sledi, ki jih srečanja ljudi puste. Ko odroma človek zdoma, že

mu drug naproti gre,« lahko še kdaj zimzeleno poslušamo na radiu. Morda se zdi
čudna misel, pa vendar: poletne dejavnosti, oratoriji, dopusti, skrbi, presenečenja,
premestitve, preselitve – počitnice so nas tako ali drugače zaznamovale. V naših
srcih  in spominu bodo ostale  sledi,  ki  nas  oblikujejo  in  bodo odmevale  tudi  v
prihajajočem katehetskem letu, ki ga začenjamo.

Nova evangelizacija  in  novi  izzivi,  novo pastoralno  in  novo  katehetsko  leto.
Veliko novega ali morda nič? Ali bomo stopili kot novi ljudje pred nove ljudi? Bomo
oblikovali nove odnose in omogočili nove začetke? Veliko je odvisno od nas in vse
je  odvisno  ob Vsemogočnega.  PIP  nas  izziva:  da  odpustimo  in  se  spravimo  s
preteklostjo, minulim pastoralnim in katehetskim letom, z njegovimi zadregami in
zamerami ter v sočutju in pravičnosti v novem upanju začenjamo oblikovati mala
občestva (njihove meje so lahko tudi zidovi naših učilnic). Pastoralni delavci smo
poklicani in poslani, da skupaj s svojimi brati in sestrami odkrivamo korenine in
tako  vedno  znova  prepoznavamo  ter  sprejemamo  Jezusa  Kristusa  za  našega
Gospoda in Odrešenika.

V letu, ki je pred nami, se bomo posvečali načrtovanju. Ko se bomo srečevali in
se pogovarjali, kako naprej, se bomo najprej spraševali, kaj je dobro in Bogu po
volji.  Potem  se  bomo  pogovarjali  s  sodelavci  in  premišljevali  o  svojem delu.
Načrtovali bomo kateheze, pripravljali tedenske in mesečne načrte – vse tja do
junija,  ko  se  bomo  srečali  s  črto,  pod  katero  bomo  zapisali  dosežene  in
nedosežene cilje.

Na začetku poti pa je dobro vedeti, kam bi radi prišli in kaj bi radi dosegli. V
spodbudo so nam lahko Pavlova navodila Kološanom (3,17):  »In vse, kar koli
delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem
zahvaljujte Bogu Očetu.« Na začetku načrtovanja se torej vprašajmo, kaj Gospod
želi od nas. Kaj bi radi v letošnjem letu spoznali, doživeli in živeli? Kje so naše
korenine? V Svetem pismu in Božji ljubezni ali v črki postave?                       >>


