
 28. Nedelja med letom
Evangelij: POHVALA HVALEŽNEGA OZDRAVLJENCA                        Lk 17,11-19
Evangelij po Luku
Ko je potoval v Jeruzalem, je šel po sredi med Samarijo in Galilejo. In ko je prihajal v neko vas, 
mu je prišlo nasproti deset gobavih mož, ki so se od daleč ustavili in so povzdignili glas ter rekli: 
»Jezus, učenik, usmili se nas!« Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite in pokažite se 
duhovnikom!« In med potjo so bili očiščeni. Eden izmed njih pa, ko je videl, da je ozdravljen, se 
je vrnil, in je z velikim glasom slavil Boga. In padel je na obraz pred njegove noge ter se mu 
zahvaljeval; in ta je bil Samarijan. Jezus pa je spregovoril: »Ali ni bilo deset očiščenih? Kje pa je 
onih devet? Ali se ni našel nobeden drug, da bi se vrnil in dal čast Bogu, razen tega tujca?« In 
rekel mu je: »Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila.«

  Mašni nameni od 13.10.2013 do 19. 10. 2013:
nedelja, 
13.10.

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

ponedeljek, 
14.10.

 Sv. Kalist, papež in mučenec
 18h  Peternelovi, obletna, dano iz Logatca

torek, 15.10.  Sv. Terezija Jezusova, devica in cerkvena učiteljica
 18h  Slavko Skvarča, obletna , Rovte 85a

sreda, 16.10.  18h  Cecilija Trček, obletna, Rovte 9
četrtek, 17.10.  Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec

18h  starši Jereb, Rovte 41b
petek, 18.10.  Sv. Luka, evangelist

18h na Praprotnem Brdu  starši Skvarča, Rovte 117
sobota, 19.10. Sv. Pavel od Križa, duhovnik 

 8h  Marija Leskovec, obletna, Rovtarske Žibrše 21
*****************************************************************************

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

ČILE – 18. 7. 2013 – Še enkrat se Vam zahvalim za Vašo veliko pomoč
in  vsem  dobrotnikom,  ki  nam  pomagajo  z  molitvijo  in  denarjem  za
misijone. Združeni v molitvi in z veliko hvaležnostjo za vašo pomoč. -
sestra Ema Telič.

MADAGASKAR – 18. 7. 2013 – Hvala za vse darove, ki sem jih nabral
za lačne otroke, gradnje in obnove cerkvic, vzdrževanja stavb in vozil in
vse  ostalo  misijonsko  delo.  Hvala  še  posebej  za  pomoč  pri  gradnji
misijonske hiše.  Hvala tudi  odgovornim pri  MIVI,  ki  so takoj  razumeli
našo prošnjo in potrebo po plovilu – malemu motornemu čolnu, s katerim
bomo, tako kot sveti Krištof, lahko prevažali po naših dveh velikih rekah
Isandra in Manambondro ljudi in tovor. Hvala vsem Župnijam, kjer sem
bil  gost  in  lahko  podelil  svojo  misijonsko  izkušnjo,  hvala  Bogu,  da  je
Cerkev na Slovenskem kljub vsem preizkušnjam živa in hodi v veri in
upanju za Kristusom. Hvaležni pozdrav. - Janez Mesec.            >>

29. Nedelja med letom – Misijonska nedelja, 
Evangelij: BOG POMAGA DO PRAVICE                                                     Lk 18, 1-8

Evangelij po Luku

Povedal jim je tudi priliko, da jim je treba vedno moliti in se ne naveličati. Govoril je: »Bil je v
nekem mestu sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za ljudi. In bila je v tistem mestu vdova, ki je
hodila k njemu, govoreč: ‚Pomagaj mi do pravice zoper mojega nasprotnika.‘ Nekaj časa ni hotel;
potem pa je sam pri sebi rekel: ‚Čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za ljudi, bom vendar tej
vdovi, ker mi ne da miru, pomagal do pravice, da me ne bo nenehoma hodila nadlegovat.‘«  In
Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik! Pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim
izvoljenim, ki vpijejo k njemu noč in dan, in bo pri njih odlašal? Povem vam, da jim bo hitro
pomagal do pravice. Vendar, ali bo Sin človekov, kadar pride, našel vero na zemlji?« 

    Mašni nameni od 20.10.2013 do 27.10.2013:
nedelja, 
20.10.

 7:30h – za farane
 10h  Cvetka Kavčič, godovna in  iz družine Kavčič, Rovte 12
 14h – Rožni venec in litanije Matere Božje z blagoslovom

ponedeljek, 21.10.  Sv. Uršula, devica in mučenka
 18h  starši Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 35

torek, 22.10.  Blaženi Janez Pavel II, papež
 18h  Frančiška Dolenc in   iz družine Dolenc, obletna Rovte 18

sreda, 23.10.  Sv. Janez Kapistran, duhovnik
 18h  Janez in Katarina Nagode, obletna, Rovte 102a

četrtek, 24.10.  Sv. Anton Marija Claret, škof
 18h  Valentin Križaj, obletna in vsi  pokojni Križajevi, Rovte 10

petek, 25.10.  18h  Albrehtovi, Rovtarske Žibrše 6
sobota, 26.10.    8h  Sivcovi, Petkovec 11
nedelja, 
27.10.

 Vrnitev na sončni čas, kazalci eno uro nazaj!
 30. Nedelja med letom – Žegnanska nedelja
 7:30h – za farane
 10h  iz družine Trpin, obletna, Petkovec 28
 14h – Rožni venec in litanije Matere Božje z blagoslovom

**************************************************************
 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)

MADAGASKAR 8. 8. 2013 – Najlepša Vam hvala za elektriko. Zelo smo
ponosni nanjo. Po zaslugi dobrih Slovencev smo zdaj rešeni te skrbi. Ni
nam treba več trepetati, kdaj bo luč ugasnila, celo hladilnik bomo lahko
dodali. Ne najdem besed zahvale: Bog Vsemogočni naj povrne vsem, ki so
pripomogli pri tem. Te dni smo imeli dež, ki je napolnil nove bazene. Tudi
ta problem je rešen do neke mere. Počasi napredujemo – polž je rekel, da
»počasi se daleč pride«. Drugače se imamo kot ponavadi. Imeli smo kar
nekaj praznikov: birma, posvečenje cerkve, sedaj pa oratorij. Dispanzer je
vedno dobro obiskan.  Obljubljam spomin v molitvi  in  Vas vse prisrčno
pozdravljam. Vaša hvaležna sestra Terezija Pavlič.    



    Ostala oznanila:
* V sredo 16.10 ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane

ŽPS. Tema srečanja: priročnik »Na poti k izviru« str. 9 – »Od želja in
idej k odločitvam«.

* V petek 18.10. je sveta maša ob 18h na Praprotnem Brdu, ker
obhajamo god sv. Evangelista Luka, pisatelje tretjega evangelija.

* Na Vrhniki je v petek 18.10. v župnišču srečanje mladine naše
Dekanije – Deka – Virus. Vsebina srečanja bo posvečena molitvi
rožnega venca. Prav je , da se vsaj kateri od mladih iz naše župnije
tega srečanja tudi udeleži.

*  Devetindvajseta  nedelja  med  letom  20.10.  je  misijonska
nedelja,  letos  bo  potekala  pod  geslom:  »Naši  veri  dajmo
roke«. 
Pri  obeh  mašah  je  že  ustaljena  nabirka  za  potrebe  v  misijonih.
Blažena Mati Terezija je zapisala:  »Ne gre za to, koliko delamo,
ampak koliko ljubezni polagamo v svoje delo«. Molitev rožnega
venca popoldne ob 14h bomo namenili v duhovno podporo in pomoč
našim misijonarjem in misijonarkam. 
Osrednje misijonsko praznovanje misijonske nedelje bo v Planini pri
Rakeku ob 16h.

* V ponedeljek 21.10. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za
vse člane župnijske Karitas.

**************************************************************
Župnijska Karitas Rovte vabi v nedeljo 3. novembra ob 15h na že
osemnajsti dobrodelni koncert z geslom »Verjamem vate!« 

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

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

13.10. Cilka Jereb in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Nevenka Malavašič
20.10. Marjana Kavčič in Vilma Kunc Tadeja Gnezda in Pia Skvarča
27.10. Beti Reven in Matjaž Gnezda  Helena Rupnik in Metka Bogataj

Pogrebne maše za oktober Jerneja Kunc

    Ministriranje:
Teden od 13.10. do 20.10. Martin Kavčič, Timotej in Anže Treven
Teden od 20.10. do 27.10. Matej Gnezda in Jure Kunc

       Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 11, od 12.10. do 18.10. sk. 12, od 19.10. do 25.10. sk. 13, od 26.10. do 1.11.

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

        

Oznanila od 13.10.2013 do 27.10.2013, Leto IX. št. 21

ZAHVALE MISIJONARJEV
Berimo njihova pisma tudi med vrsticami in zaznali bomo, da jih naša

molitev zanje in darovi podpirajo, pri popolnem uresničevanju krščanske
vere,  katere  oznanja  apostol  Jakob:  »Kaj  pomaga  bratje  moji,  če  kdo
pravi, da ima vero, del pa nima...« (Jak2,14 sl).

UKRAJINA, 31. 8. 2013 – Dragi prijatelji in dobrotniki misijonov! Iz srca
se Vam zahvaljujem za pomoč v imenu vseh ljudi, katerim bo služil vaš
dar. Ni rečeno, da pomoč vedno pride od tistih ljudi, ki so dobro stoječi,
ampak zgodovina potrjuje, da v veliko primerih darujejo prav tisti, ki niso
finančno najboljše stoječi, darujejo ti, v katerih je odprto srce za pomoč
bližnjemu.  Obljubim,  da  se  vas  bom rad  spominjal  v  molitvi  (Mykola
Dobra, CM).

PARAGVAJ _ 8. 4. 2013 – Veselite se z nami, saj ste vsi vi tudi na teh
širnih poljanah zrelih za žetev...Ste z nami, s svojimi molitvami, s svojimi
darovi in spodbudami. Vaša zvestoba Gospodu je tudi naša moč. Ponovno
sem doživela, da je misijon povsod tam, kjer sejemo dobro in ljubezen.
Res, Gospod se ne da prekositi v velikodušnosti.... Bog Vam povrni za vse
in veliko Božjih darov v vsem. Hvaležna sestra Tadeja Mozetič.

SENEGAL – 3.  5.  2013 – Naj Vam povem, da mi danes srce veselo
»poskakuje«, skoraj kot Janezu Krstniku pod srcem matere Elizabete ob
srečanju z Jezusom.... Naj izrazim vse spoštovanje in zahvalo za vso vašo
podporo in prizadevanje, da bi se le kraljestvo Vsemogočnega in Dobrega
utrjevala in krepila, kamor nas Gospod pošilja!  Sestra Polona Švigelj >>


