
 26. Nedelja med letom Mihelova nedelja
Evangelij: V VEČNOSTI IMA VSE DRUGAČNO VREDNOST                  Lk 16,19-31
Evangelij po Luku  

  Mašni nameni od 29.9.2013 do 05. 10. 2013:
nedelja, 
29.9.

 Farno žegnanje
 God nadangelov: Mihaela, Gabriela in Rafaela
 7:30h – za farane
 10h vsi  Rupert, Petkovec 13

ponedeljek, 
30.9.

 Sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj
 18h na Petkovcu  Frančiška Celarc, obletna, Petkovec 35a

torek, 1.10.  Sv. Terezija Deteta Jezusa, devica in cerkvena
 učiteljica, začetek rožnovenske pobožnosti
 18h  Jakob Skvarča, obletna in v zahvalo za zdravje, Rovte 162

sreda, 2.10.  Sv. Angeli varuhi, god
 18h  Mihael Petkovšek, godovna, Rovte 131

četrtek, 3.10. 18h  Marija in Franc Senčur, godovna, Rovte 139
Prvi petek, 4.10. Sv. Frančišek Asiški, redovnik

18h  Marija Albreht, Rovtarske Žibrše 6
sobota, 5.10. 
Prva duhovniška

Sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica
 8h – po namenu prvih sobot, Rovte 57

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
»Sveti  nadangel  Mihael,  brani  nas  v  boju,  bodi  nam  v  pomoč  zoper

zlobnost  in  zalezovanja  hudega  duha:  Ukroti  naj  ga  vse  mogočni  Bog,
ponižno  za  to  prosimo;  In  ti  vodnik  nebeške  vojske,  Satana  in  druge
hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš, z božjo pomočjo v pekel
pahni. Amen«.

Molitev je bila odgovor na videnje, ki ga je papež imel v molitvi: videl je
hudiča,  ki  je  besno  napadel  Kristusovo  Cerkev.  Papež  je  želel,  da  bi  se
Cerkev podala v duhovni boj s hudičem s pomočjo duhovnega orožja. Po
liturgični prenovi, ki je spremljala II. Vatikanski cerkveni zbor, pa je molitev
izpadla iz redne rabe, saj naj bi bila že tako razširjena, da jo verniki molijo
sami in zato ne potrebujejo več duhovnikovega vodstva.

Blaženi papež Janez Pavel II: je redno vabil verne, da bi se v duhovnem
boju priporočal nadangelu Mihaelu. Leta 1994 je dejal, da naj se molitev k
nadangelu Mihaelu ne pozabi in naj jo molimo, da dobimo moč proti silam
teme in duhu tega sveta.

»Blagoslov  in  posvetitev  nadangelu  Mihaelu  v  vatikanskih  vrtovih  v
prisotnosti obeh papežev kaže, da naslednika Svetega Petra vabita verne,
naj  bodo  pozorni  na  duhovni  boj,  ki  se  odvija  in  se  ga  udeležijo«,   je
komentiral Fournier.

Po obredu posvetitve  so kardinali  v  Vatikanu predstavili  prvo okrožnico
papeža Frančiška »Lumen fidei – Luč vere«, ki jo je zasnoval papež Benedikt
XVI., dokončal pa papež Frančišek. Gre za globoko refleksijo daru in pomena
vere, ki temelji na Stari zavezi in zgodovini odrešenja, vrhunec pa doseže v
osebi Jezusa iz Nazareta.                       (Revija: Božje okolje št. 4/2013). 

27. Nedelja med letom – Rožnovenska nedelja, 
Evangelij: PROSIMO ZA MOČNO VERO                                                      Lk 17,5-10

Evangelij po Luku

In apostoli so rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa je rekel: »Če imate vero kakor
gorčično zrno, bi tej murvi lahko rekli: ‚Izruj se s korenino in se presádi v morje‘ in bila bi vam
poslušna. Kdo izmed vas, ki ima hlapca pri oranju ali na paši, mu bo rekel, ko se vrne s polja:
‚Pridi brž in sédi k mizi‘? Ali mu ne bo marveč rekel: ‚Pripravi mi večerjo; prepaši se in mi strezi,
dokler se ne najem in napijem; potlej boš ti jedel in pil.‘ Se mar zahvaljuje hlapcu, da je storil, kar
mu je bilo zapovedano? Pač ne.  Tako tudi vi:  ko storite vse,  kar  vam je bilo ukazano, recite:
‚Ubogi hlapci smo; storili smo, kar smo bili dolžni storiti.‘

    Mašni nameni od 6.10.2013 do 13.10.2013:
nedelja, 6.10. Sv. Bruno, redovnik, začetek »Tedna za življenje«

 7:30h – za farane
10h  starši Jereb in brat Franc, obletna, Rovte 153
14h – Rožni venec in litanije Matere Božje z blagoslovom

ponedeljek, 7.10. Rožnovenska Mati Božja, god
 18h  iz družine Turk, obletna, Rovte

torek, 8.10.  18h  Jože in Marija Žakelj. Obletna, Rovtarske Žibrše 22
sreda, 9.10. Sv. Janez Leonardi, duhovnik in karitativni delavec

 18h  Frančiška Koščak in  starši in bratje Lukanovi, Rovte 129
četrtek, 10.10.  18h – v zahvalo za 70 let življenja, Rovtarske Žibrše 7a
petek, 11.10. 18h  Amalija in Henrik Žerjal, obletna, Rovte 20a
sobota, 12.10. Sv. Maksimiljan Celjski, mučenec

dan celodnevnega češčenja v župniji
  8h  Franc Kavčič, godovna, in vsi  Godobovski, Petkovec 8 
 10h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
 17h  iz družine Trček, godovna, Petkovec 35

nedelja, 
13.10.

28. Nedelja med letom – sklep »Tedna za življenje«
 7:30h – za farane
 10h  Brigita Trček, godovna, Rovte 82a
 14h – Rožni venec in litanije Matere Božje z blagoslovom

**************************************************************

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

29.9. Matjaž Gnezda in Vilma Kunc Metka Bogataj in Klemen Jereb
6.10. Veronika Kavčič in Franja Tušar Branka Jereb in Jerneja Kunc

12.10.
ob 8h Marjana in Veronika Kavčič
ob 10h Helena Rupnik in Pia Skvarča
ob 17h Jerneja Kunc in Tadeja Gnezda

13.10. Cilka Jereb in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Nevenka Malavašič
Pogrebne maše za oktober Jerneja Kunc



    Ostala oznanila:
*  Na Mihelovo nedeljo 29.9. obhajamo »Farno žegnanje«.  Letos pade

na sam god nad angelov: Mihaela, Gabrijela in Rafaela.
Letošnjo Mihelovo nedeljo bomo združili s praznovanjem 270-letnice
posvečenja župnijske cerkve. 
Ob 10h bo slovesno mašo daroval in vodil gospod arhidiakon msgr.
Franci Petrič.
Pri obeh mašah je običajno darovanje za cerkev.

* S ponedeljkom 30.9. bodo delavniške maše popoldne ob 18h, razen
ob sobotah, ko je maša ob 8h zjutraj.

* V ponedeljek 30.9.na god sv. Hieronima je sveta maša ob 18h na Petkovcu. 

* Mesec oktober je posvečen rožnovenski pobožnosti. V cerkvi ga bomo
molili tako kot doslej pred mašo, ob nedeljah pa popoldne ob 14h. Molitev
rožnega venca je tako javna, kot zasebna, ni pa primerna med sveto mašo.
Prav je, da bi tudi po družinah poživili to lepo molitev, saj prinaša v družino
blagoslov in mir Srca.

* V sredo 3.10. ob 19h ste vabljeni na srečanje vsi ključarji in člani
gospodarskega sveta.

*  Na prvi petek 4.10.  v mesecu oktobru bom v dopoldanskem času
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo
zmolili litanije Srca Jezusovega in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto 5.10. bomo po maši zmolili litanije Matere božje in molili za
nove duhovne poklice, ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Spominska sveta maša na Teharjah bo v nedeljo 6.10. ob 11h. Odhod
avtobusa iz  Rovt  ob 7h izpred cerkve.  Prijavite  se  na  podjetju  Tehnojur
d.o.o. - Jur Bus, tel: 041 721-997

* V soboto 12.10. je v župniji dan celodnevnega češčenja. Svete maše
bodo tri: ob 8h, 10h in popoldne sklep češčenja ob 17h. Dopoldne bo prilika
za sveto spoved od 7:30h do 11h in popoldne od 15h dalje do svete maše.
Pred popoldansko mašo bo ob 16h molitvena ura. Vzemite si čas in se
je udeležite.

* Spovedovanje veroučencev bo v tednu po Mihelovi nedelji.

 Ministriranje:
Teden od 29.9. do 6.10. Pia Skvarča in Blaž Skvarča
Teden od 6.10. do 13.10. Alen Bogataj in Ambrož Cigale

       Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 9, od 28.9. do 4.10. sk. 10, od 5.10. do 11.10. sk. 11, od 12.10. do 18.10.

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

Oznanila od 29.9.2013 do 13.10.2013, Leto IX. št. 20

SVETI MIHAEL, BRANI NAS V BOJU!

Na poletno jutro 5. julija 2013 so se prebivalci in zaposleni v Vatikanu zbrali
v vatikanskih vrtovih, kjer sta papež Frančišek in zaslužni papež Benedikt XVI.
Blagoslovila  kip  Svetega  Mihaela  in  hkrati  Vatikan  priporočila  nadangelu  s
prošnjo za zaščito v duhovnem boju s hudičem. Papež Frančišek je zbrane
opozoril,  da  Sveti  Mihael  božje  ljudstvo  ščiti  pred  njegovim  največjim
sovražnikom  –  hudičem.  Dejal  je,  da  četudi  Satan  poskuša  izmaličiti
nadangelov  obraz, s tem pa tudi obraz vsega človeštva, Sveti Mihael v boju
zmaga, saj po njem deluje Bog, ki je močnejši.

Kljub  temu,  da  so  tako  svetovni  kot  tudi  slovenski  mediji  ta  dogodek
spregledali,  (čeprav  ima  novičarsko  vrednost  že  zaradi  prisotnosti  obeh
papežev), so nekateri novinarji, ki podrobnejše spremljajo papeževe besede in
dejanja, opazili, da Frančišek pogosto jasno in glasno spregovori o tem, da je
hudič resničen in o potrebi po premagovanju zla. Neka Ameriška novinarka je
direktorja dveh katoliških tiskovnih agencij Alejandra Bermudeza vprašala: »V
knjigi O nebesih in zemlji kardinal Bergolio pravi: »Mogoče je hudičev največji
dosežek v teh časih , da nas je prepričal, da sploh ne obstaja in da lahko vse
razložimo na človeški ravni. Zakaj je tako obseden s hudičem?«

Bermudeza  ji  je  odgovoril:  »Resničnost  hudičevega  obstoja  je  tako  vse
obsegajoča,  še  zlasti  v  nerazložljivem  zlu  našega  časa,  da  je  zame  lažje
razumeti, da nekdo ne verjame v Boga, kot da ne verjame v hudiča.

Dejstvo,  da  sta  oba  papeža  prisostvovala  posvetitvi  Vatikana  nadangelu
Mihaelu  kaže,  da  se  zavedata  preroškega  trenutka,  v  katerem  je  Cerkev
danes,  razlaga  komentar  spletnega  portala  Catholic  Online  Keith  Fournier.
»Gre za povabilo nam vsem, da vstopimo v duhovni boj«.

Leta  1886  je  papež  Leon  XIII.  objavil  molitev  za  priprošnjo  nadangelu
Mihaelu, ki so jo molili po vsaki delavniški maši.                                       >>


