22. Nedelja med letom
Evangelij: ODPOVED NAS PRIVEDE K JEZUSU
Evangelij po Mateju

23. Nedelja med letom, Angelska - Katehetska
Mt 16,21-27

Mašni nameni od 31.8.2014 do 06. 09. 2014:

nedelja,
31.8.
ponedeljek, 1.9.

torek, 2.9.
sreda, 3.9.
četrtek, 4.9.
Prvi petek, 5.9.
sobota, 6.9. Prva
duhovniška

9h – za farane
15h – srečanje BIS – maša za zdravje mašuje gospod Miro Šlibar
Obletnica kronanja Marije Pomagaj na Brezjah,
praznik; Sv. Egidij (Tilen), opat
19h  Anica Slabe, obletna, dano Petkovec 33
19h  Marija Čuk,obletna, Rovte 84
Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj
19h  Marije Molk, Rovtarske Žibrše 4
19h  Jožef Jesenko, Rovte 34
Blažena Mati Terezija, redovnica
19h  iz družine Kunc
8h  Frančiška Pivk in Stanislav Bolčina, obletna, Rovte 39

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

T: Dovolj, dovolj. Pusti pri miru to moralo. Kaj pa tebi daje verouk, da tako
redno zahajaš k župniku? M: Pri verouku je lepo. Zbiramo se vsi, ki smo
prijatelji med seboj. Hočemo biti mladi, veseli, verouk mi pomaga, da lažje
živim po svoji vesti. T: Beži no, kdo ti bo to verjel. Ali ni lažje živeti brez
Boga? M: Lažje na prvi pogled. A si srečen in svoboden. Če lahko delaš kar si
želiš? Srečnejši sem, če se lahko nečemu odpovem. Tako si utrjujem voljo in
postajam bolj odporen pri premagovanju vsakodnevnih težav. T: Mirko,
dovolj mi je tvojih litanij. Prideš kaj k meni? V soboto popoldne sem prost.
M: Nasvidenje, Tone. Upam da se v soboto vidiva, pa molil bom zate, saj
smem. T: Hvala Mirko. Preveč se bojiš zame. No pa kakor hočeš.
Dragotin Kette takole piše: Glej, menil sem, da mogel bi živeti brez tebe
kdaj, brez svojega Boga; A naj li rastejo vonjavi cveti, brez solnca sredi
jasnega neba? Zato, prešini me o Bog, zaneti mi večni žarki ogenj v dnu
srca!

Sonce daje cvetlicam svetlobo, usmerja njihovo rast, pošilja v nje
moč, da morejo živeti in cveteti. Podobno je z nami. Potrebujemo
svetlobo, to je spoznanje o smislu svojega življenja, o svetu in o
Bogu. »nekje v nekem kotičku svojih Src smo še vedno vsi učenci«.
(Tagore)
*************************************************************

Zahvala
Spominski odbor farnih plošč župnije Rovte in Krajevne skupnost
Rovte se najprisrčneje zahvalimo vsem, ki so kakorkoli in na
kakršenkoli način pomagali in sodelovali pri nedeljski spominski
slovesnosti.
Bog vam povrni.

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

V nedeljo 7.9. ob 10h bo spominska maša v Vranjih pečinah za umorjenega
duhovnika Jožefa Geohelija. Somaševanje bo vodil p. Robert Petkovšek. V
primeru slabega vremena bo spominska maša v cerkvi na Zaplani.

Evangelij: BRATA JE TREBA KLICATI K SPREOBRNITVI.
Evangelij po Matej

Mt 18,15-20

Mašni nameni od 7.9.2014 do 14.9.2014:
nedelja, 7.9.

7:30 – za farane
10h  starši Jereb in brat France, obletna, Rovte 153
ponedeljek, 8.9.
Rojstvo Device Marije, praznik – začetek verouka
8h  Jožefa Trpin, obletna, Rovte 126
19h  Marija Kogovšek, obletna
in Matevž in Marija Kamin, Rovte 79b
torek, 9.9.
Sv. Peter Klaver, duhovnik
19h  Marija Lazar, Rovte 26
sreda, 10.9.
Sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
19h  iz družine Bizjan, Petkovec 26a
četrtek, 11.9.
19h  Franc Jereb, obletna, Rovte 125
petek, 12.9.
Ime Marijino, god
19h  Marija Lazar, Rovte 26
sobota, 13.9.
Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj
8h  starši Šemrov in brat Pavle in Jakob, Rovte 100a
nedelja, 14.9. 24. Nedelja med letom. Povišanje Svetega Križa,
praznik
7:30 – za farane
10h  Silva Meden, Rovtarske Žibrše 42
********************************************************
Bralci nedeljskih beril:
Datum

Jutranja ob 7,30h
ob 9h – Marjana Kavčič in Marja Čuk
31.8.
ob 15h - starejši
7.9.
Metka Bogataj in Beti Reven
8.9.
ob 8h - Marija Lukančič
14.9. Vilma Kunc in Cilka Jereb
Pogrebne maše za september

Dopoldanska ob 10h
Mojca Skvarča in Pia Skvarča
ob 19h – Tadeja Gnezda
Nevenka Malavašič in Branka Jereb
Jerneja Kunc

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 9, od 30.8. do 5.9.
Ministriranje:
Teden od 31.8. do 7.9.
Teden od 7.9. do 14.9.

sk. 10, od 6.9. do 12.9.

sk. 11, od 13.9. do 19.9.

Timotej in Anže Treven
Matej Gnezda, Jure Kunc, Matic Treven in Blaž Lukančič

********************************************************
Najlepša hvala vsem, ki ste se udeležili Oratorija od 25. do 27.
avgusta v Rovtah in kakor koli pomagali pri njegovi pripravi. Hvala
vsem animatorjem, posebej še Urši in Tjaši Malavašič.
Župnik

Ostala oznanila
* Zadnja nedelja v avgustu 31.8. je že običajno srečanje bolnih,
starejših in invalidov, ki ga organizira Župnijska Karitas Rovte. Ob
15h bo v cerkvi sveta maša, ki jo bo daroval gospod Miro Šlibar. Med
mašo bo tudi prilika za sveto spoved in podelitev zakramenta svetega
maziljenja. Po maši bo v spodnjih prostorih župnišča družabno srečanje ob
prigrizku in pogovoru.
Dobre gospodinje prosimo, za pecivo in narezek za pogostitev. To prinesite v
nedeljo od 13h do 14h v župnišče.
* Spovedovanje učencev od četrtega do devetega razreda bo v tednu
od 1.9. do 9.9. ob istem času kot imajo verouk.
* Na prvi petek v mesecu septembru 5.9. bom v dopoldanskem času
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Domači poskrbite, da
bodo vaši bolni in starejši prejeli zakramente.
Po večerni maši bomo zmolili Litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo
in prejeli blagoslov z najsvetejšim.
* Na prvo soboto v septembru 6.9. bomo po maši molili za nove duhovne in
redovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.
* 23. nedelja med letom 7.9. je Katehetska nedelja. Začenjamo novo
pastoralno leto. K sveti maši ste za začetek verouka vabljeni vsi veroučenci
in starši, da si izprosimo potrebnega blagoslova pri splošni in verski vzgoji
otrok.
* Na praznik Marijinega rojstva 8.9. bosta sveti maši ob 8h in 19h. Na
ta dan pričenjamo z rednim veroukom, kakor je objavljeno v
oznanilih št. 17., na spletni strani http://zupnija.rovte.eu/verouk-vveroucnem-letu-20142015/ ali na oglasni deski v lopi pod zvonikom.
* V torek 9.9. je po večerni maši v veroučni učilnici priprav staršev in
botrov na zakrament svetega krsta. K pripravi starši prinesite rojstni list
otroka, družinsko knjižico ter potrdilo za krstnega botra, če so iz druge
župnije. Če je otrok izven zakonske skupnosti ali iz civilnega zakona naj oče
in mati prineseta tudi svoj krstni list.
************************************************************
Obvestilo: V soboto 6. septembra bo v Ludbregu na Hrvaškem potekalo
slovensko hrvaško srečanje. To je že peto srečanje slovenskih in hrvaških
vernikov. Ludbreg je romarsko središče predragocene Jezusove Krvi blizu
Varaždina. Srečanje bo potekalo v duhu gesla: »Blagoslovljeni kelih je
udeležba pri Kristusovi Krvi«. Ali drugače: skupna vera nas kljub razlikam
povezuje v eno družino. Ob 11h bo slovesna procesija z Najsvetejšim po
ulicah Ludbrega do prostora, kjer bo sveta maša, somaševanje škofov in
duhovnikov. Vodil jo bo zagrebški nadškof kardinal Josip Bozanić. Pridigal bo
celjski škof Stanislav Lipovšek. Bogoslužje bo v slovenskem in hrvaškem
jeziku, s petjem bo sodeloval tudi mešani cerkveni pevski zbor iz Odrancev.
Po maši bo veliko časa za prijateljsko druženje, pogovor in okrepčilo.
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 31.8.2014 do 14.9.2014, Leto X. št. 18
OH, SPET VEROUK IN MAŠA!

Otroci in starši so si vzeli v svoje roke nenapisano pravico: če ni šole, ni
verouka, ni maše. Kaj pa če bi se še vprašali o dolžnostih, ki veljajo po božjih
zapovedih, recimo: Posvečuj Gospodov dan. To je ena od božjih zapovedi,
katere človek ne more razveljaviti, ali jo nadomestiti z drugo, boljšo.
V življenju se moramo naučiti poleg znanja še marsičesa drugega. Znati
moramo živeti v medsebojnem miru in ljubezni v družini. Naučiti se moramo,
da tudi stari ljudje potrebujejo naše pomoči, da smo odgovorni eden za
drugega. Naučiti se moramo živeti v skupnosti, potem, zakaj se splača živeti
in delati, kako naj človek ravna, če ga je kaj polomil, če je kaj zagrešil, ali, če
mora kaj trpeti. Vsega tega se učimo že doma v družini, pa tudi pri v veroučni
skupnosti.
Peter ni poznal nobenega spoštovanja in hvaležnosti svojih staršev. Do
strica, od katerega je upal, da bo dobil bogato dediščino , pa ga je bila sama
sladkoba in med. Ko je stric umrl in so brali njegovo oporoko je bil silno
razočaran. V oporoki je stric vse premoženje zapustil svojemu bratu, za
nečaka pa je naročil: Glavni dedič ima dolžnost, da mojemu nečaku izplača
toliko, da si bo mogel kupiti veroučno knjigo, ki ga bo poučila o dolžnosti do
staršev.
Verouk nam pomaga k veri, vera pa k oblikovanju človeka vrednega
dostojnega življenja.
M: O, dober dan Tone T: o dober dan Mirko! T: Od kod prihajaš? M: Bil sem
pri verouku, po končani uri pa smo nekaj časa igrali nogomet. Tudi gospod
kaplan je igral. Nisem mislil, da da je tako dober vratar. T: Ali še nisi bil pri
birmi? M: Sem. Zakaj sprašuješ? T: Po birmi ni več potrebno hoditi k
verouku. M: Ti misliš, da že dovolj veš in ni treba, da ti drugi solijo pamet.
Zakaj potem zahajaš vsak dan v disko klub? Opazil sem, da se tudi gostiln ne
izogibaš. T: Saj bom kmalu končal osnovno šolo. Ali nisem dovolj star, da se
priključim svetu starejših? Sicer pa sem za svoje življenje sam odgovoren. M:
Prav, za svoje življenje si ti odgovoren, a vendar nosim odgovornost tudi jaz
za tebe, kakor ti nosiš odgovornost za moje življenje. Saj sva vendar prijatelja
in prijatelji hodijo skupno pot.

