
30. Nedelja med letom – Žegnanjska
Evangelij: BOG ODPUŠČA SKESANEMU GREŠNIKU                        Lk 18,9-14

Evangelij po Luku

  Mašni nameni od 27.10.2013 do 02. 11. 2013:
nedelja, 
27.10.

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

ponedeljek, 
28.10.

 Sv. Simon in Juda Tadej, apostola
 18h  Jože Radešček, Rovte 12

torek, 29.10.  18h  Katarina Martinčič, obletna, Rovte 44
sreda, 30.10.  18h  Marjana Možina, obletna, Rovte 115
četrtek, 31.10.  Sv. Volbenk (Bolfenk), škof

 Sklep meseca rožnovenske pobožnosti
  8h  starši Skvarča, Rovte 50

petek, 1.11.  Vsi Sveti, slovesni in zapovedani praznik
  7:30h – za farane
  10h  Franc in Slavka Novak, obletna, Petkovec 36
  14h  Marija in Avguštin Molk, Rovtarske Žibrše 9

17h – Molitev Rožnih vencev v cerkvi za rajne
sobota, 2.11. Spomin vseh vernih rajnih

 8h – Za vse verne rajne
17h  Franc Jereb, obletna, Rovte 125

*****************************************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
 Videli  bomo,  da  zgodba o vstajenju,  ni  zgolj  človeški  nauk,  skovan z

namenom,  da  bi  obvladovali  naravni  strah  pred  smrtjo,  ampak  največja
izpolnitev Jezusove prisege, da bo z nami do konca Sveta. (Mt.28,20).

V življenju delamo različne načrte: Kje bomo živeli? Za kakšno službo naj
si  prizadevamo? Naj se poročimo in s kom? Kakor smo se pripravljali  na
različna obdobja življenja, so tudi v pripravi na smrt pomembni načrti. Tako
bo strah pred neznanim počasi izzvenel. 

Poskrbimo,  da  bomo  bližnjim  zapustili  dediščino  ljubezni  usmiljenja  in
veselja. Morda imamo premoženje, ki bi ga zapustili družini, ali pa tudi ne.
Lahko smo tudi kaj novega odkrili, ali pa smo naredili kaj zelo pomembnega
v očeh sveta. Toda tudi nasmeh, objem, ali preproste besede naklonjenosti
in  pohvale  imajo  lahko  močan  učinek.  Ko  je  jasno,  da  je  prišel  čas,
sprejmimo  od  Gospoda  poseben  dar,  zakrament  umirajočih  ali  bolniško
maziljenje.  To  posebno  maziljenje  naj  bi  nas  okrepilo  za  konec  in  nam
pomagalo zaključiti svoje življenje. Jezus nas po zakramentu želi pritegniti k
sebi,  da  bomo  blizu  njegovemu  Srcu  in  nas  naposled  popelje  v  svoje
kraljestvo, kjer bodo izbrisane vse solze. 

31. Nedelja med letom – Zahvalna nedelja 
Evangelij: JEZUS VABI GREŠNIKE K POKORI                                             Lk 19, 1-10
Evangelij po Luku

    Mašni nameni od 3.11.2013 do 10.11.2013:
nedelja, 
3.11.

 7:30h – za farane
 10h  Tilka Trpin, obl. in vsi  Trpin, obl., Rovtarske Žibrše 5
 15h - 18. dobrodelni koncert ŽK Rovte v Domu krajanov

ponedeljek, 4.11.  Sv. Karel Boromejski, škof
 18h  Drago Burnik, obletna, Rovte 89a

torek, 5.11.  Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika
 18h  Marija Kogovšek, osmi dan, Rovte 50a

sreda, 6.11.  Sv. Lenart, opat
 18h  Marija Kunc, obletna, Rovte 111

četrtek, 7.11.  18h  Matilda Skvarča, obletna, Rovte 117
petek, 8.11.  18h  Atonija Kunc, obletna, Rovte 16
sobota, 9.11.  Posvetitev Lateranske Bazilike, praznik

  8h  Anton Peternel, obletna, Rovte 82g
nedelja, 
10.11.

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

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

27.10. Beti Reven in Matjaž Gnezda   Helena Rupnik in Metka Bogataj
1.11. Franja Tušar in Jakob Skvarča Klemen Jereb in Jerneja Kunc

      ob 14h Metka Bogataj in Cilka Jereb
2. 11. ob 8h Mojca Skvarča in Cilka Jereb ob 17h Matjaž Gnezda in Marja Čuk
3.11. Marjana in Veronika Kavčič Mojca Skvarča in Pia Skvarča

10.11. Vilma Kunc in Marija Lukančič   Tadeja Gnezda in Branka Jereb
Pogrebne maše za oktober Jerneja Kunc
Pogrebne maše za november Matjaž Gnezda

   Ministriranje:
Teden od 27.10. do 3.11. Jerica Cigale in Beti Reven
Teden od 3.11. do 10.11. Pia Skvarča in Blaž Skvarča

    Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 13, od 26.10. do 1.11. sk. 14, od 2.11. do 8.11. sk. 15, od 9.11. do 15.11.

 V  ponedeljek  4.11.  je  po  večerni  maši  v  veroučni  učilnici
priprava na zakrament svetega Krsta za starše in botre. Starši,
prinesite k pripravi družinsko knjižico in rojstni list otroka, botri pa
če so iz druge župnije potrdilo o sposobnosti za botra.



    Ostala oznanila:
*  Na trideseto navadno nedeljo praznujemo žegnanjsko nedeljo.

Praznujejo  jo  povsod tam,  kjer  ne  vedo  za  dan  posvetitve.  Za  našo
župnijsko  cerkev  je  dan posvetitve  znan  saj  smo letos  obhajali  270-
letnico posvetitve (13.8.1743).

*  V torek 29.10. je  po večerni  maši v zimski  kapeli  srečanje za
starše in botre bodočih birmancev 8. in 9. razreda.

* Na srečanju ŽPS dne 16.10. smo sklenili, da bomo ob delavnikih pri maši
pred blagoslovom molili molitev v čast nadangelu Mihaelu, ob nedeljah
pa po prebranih oznanilih in da bo vsak drugi četrtek v mesecu pred
izpostavljenem Najsvetejšem molitev namenjena za vse tiste v župniji, ki
nimajo urejene zakonske skupnosti, pa nimajo za to nobenega zadržka
in bi to lahko uredili pred državo, Cerkvijo in za tiste, ki se pripravljajo
na skupno življenje.

*  Na  praznik  Vseh  Svetih,  ki  ga  obhajamo  kot  slovesni  in
zapovedani  praznik bodo v župnijski  cerkvi  tri  svete maše: ob
7:30h, ob 10h in ob 14h. Po popoldanski maši bodo molitve za rajne v
cerkvi  in  na pokopališču.  Ustavili  se bomo tudi  pri  kapeli  za povojne
žrtve. Ob 17h bo v cerkvi molitev rožnih vencev za rajne.

* V soboto 2.11. je Spomin vseh vernih rajnih. Po obeh mašah ob 8h
in ob 17h bomo v cerkvi molili za verne rajne, za vse ki so verovali v
Jezusovo in svoje vstajenje in večno življenje.

*  Cerkev  nam  v  prvih  osmih  dneh  meseca  novembra  naklanja
popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav
tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah prvega in
drugega  novembra, ter na prejšnjo in naslednjo nedeljo, če smo bili pri
spovedi  in  obhajilu,  izpovemo  vero  ter  molimo  po  namenu  Svetega
Očeta (npr. Oče naš).

*  Ker  je  na  praznik  vseh  svetih  tudi  prvi  petek,  bom  bolne  in
starejše  obiskal  in  obhajal  po  domovih  v  sredo  30.10.  v
dopoldanskem času.

* Na zahvalno nedeljo 3.10. bomo Bogu za vse, kar smo v tem letu prejeli
duhovnega in materialnega, zapeli po obeh mašah zahvalno pesem. Pri
obeh  mašah  je  tudi  nabirka  za  kurilno  olje,  za  ogrevanje  cerkve,
župnišča in prizidka.
Popoldne ob 15h Župnijska Karitas Rovte vabi v Dom Krajanov
Rovte  na  že  18.  dobrodelni  koncert  pod  geslom:  »Verjamem
vate«. Vsi prav lepo povabljeni in s prostovoljnimi prispevki pomagamo
ljudem v stiski. 

*  V ponedeljek  4.11.  od  16h  do  17h  Župnijska  Karitas  Rovte  v
spodnjih prostorih župnišča zbira poljske pridelke in prehrano za
duhovniški dom »Ma ne nobiscum« v  Ljubljani.

* Srečanje zakonske skupine bo v torek 5.11. ob 20h. 

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

Oznanila od 27.10.2013 do 10.11.2013, Leto IX. št. 22
UPANJE V SENCI SMRTI

Joseph, revni kmet iz Sudana umira za aidsom. Žena nam je umrla pred
dvema  letoma  in  tudi  njegovi  trije  otroci  bodo  verjetno  umrli  zelo  mladi.
Joseph je iz dneva v dan slabotnejši, vendar je preveč zaposlen s skrbjo za
otroke,  da bi  razmišljal  o  svoji  smrti.  Ve,  da bo prišel  dan,  ko bo preveč
oslabel, da bi še karkoli delal in ta misel ga navdaja s strahom. Za zdaj je
zadovoljen, da ne razmišlja o tem in da  lahko skrbi za otroke. 

Ne glede na položaj se bomo vsi nekoč soočili s skladno stvarnostjo smrti.
Ni pomembno kje živimo ali kako premožni in vplivni smo. Slehernemu med
nami je usojeno umreti. Če smo pošteni do sebe, bomo priznali, da nas misel
na smrt navdaja vsaj z nelagodnostjo, če že ne s strahom.

Ko bo prišel konec našega življenja, nam bo Jezus hotel stati ob strani, nas
tolažiti in oživljati evangelij na nov in mogočen način. Največji dar, ki ga nam
želi dati, je nekaj, kar izpovedujemo pri vsaki sveti maši: »Kristus je umrl;
Kristus je vstal; Kristus bo spet prišel«. Te drobne izjave so prežete z obljubo,
saj smo bili krščeni v njegovo smrt in vstajenje. Ker je Jezus umrl za vse nas,
smo lahko rešeni greha, zdaj in takrat, ko bomo prišli pred sodbo. Ko je vstal,
je premagal Smrt – ne le zase, marveč za vse.

To je čudovita novica. Naše življenje, z vsemi slabostmi in grehi, z vsemi
bojaznimi  in  sramoto,  se  lahko  spremeni  v  neverjetno  lepoto,  ko  bomo
združeni z Gospodom. »Propadljivo« naših grehov lahko v Kristusu postane
»nepropadljivo«. Kar je v našem življenju »nečastno«, se lahko pozdravi, ko
bomo z njegovo božansko močjo vstali v »veličastvu«. Vsak sovražnik - »celo
sama smrt« - je bil uničen zaradi Kristusa (1 Kor 15,26).

Če bomo premišljevali o odlomkih, ki govorijo o veselju večnega življenja,
nam bo Sveti Duh odprl oči za resnico o nebesih. Če ga bomo prosili, naj nam
domišljijo obogati z lepoto življenja z Jezusom, bomo videli, da nebesa niso le
prazna teorija, ampak obljuba zvestega in zanesljivega Boga.                   >>


