
26. Nedelja med letom

Evangelij: GREŠNIKI PRIDEJO V BOŽJE KRALJESTVO                       Mt 21,28-32

Evangelij po Mateju

A kaj se vam zdi? Neki človek je imel dva sina. Obrnil se je k prvemu in rekel: ‚Sin,
pojdi danes delat v moj vinograd!‘ Ta je odgovoril: ‚Nočem!‘ Pozneje pa se je skesal in
je šel. Stopil pa je k drugemu in rekel prav tako. Ta je odgovoril: ‚Pojdem, gospod‘, pa
ni  šel.  Kateri  teh dveh je očetovo voljo spolnil?« Pravijo:  »Zadnji.« Jezus jim reče:
»Resnično, povem vam, da pojdejo v božje kraljestvo cestninarji in nečistnice prej ko vi.
Kajti Janez vas je učil pot pravičnosti, in mu niste verjeli, cestninarji in nečistnice pa so
mu verjeli; vi pa ste to videli in se tudi potlej niste pokesali, da bi mu verjeli.

 Mašni nameni od 28.9.2014 do 04. 10. 2014:
nedelja, 
28.9.

 Slomškova – Mihelova nedelja, ekumenski dan
 7:30 – za farane
10h  Erna Košir, Janez Kogovšek in Slavka (Žirovski vrh), 

Rovte 82c
ponedeljek, 29.9. Sv. Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli, praznik

 19h  Mihael Petkovšek, godovna, Rovte 131
torek, 30.9.   Sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj

 19h na Petkovcu  Iztok Tomazin (od mame)
sreda, 1.10.  Sv. Terezija Deteta Jezusa, devica in cerkvena 

učiteljica – mesec rožnega venca
 18h  Ivanka Lukan, obletna, Rovte 129a

četrtek, 2.10.  Sveti Angeli varuhi, god
 18h  Franc Leskovec, dano Rovte 127

Prvi petek, 3.10.   Sv. Frančišek Borgia, duhovnik
  18h  starši Logar in vsi sorodniki, Rovte 133

sobota, 4.10. Prva
duhovniška 

 Sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
  8h – po namenu prvih sobot, Rovte 57

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

28.9.  Marija Lukančič in Matjaž Gnezda Metka Bogataj in Jerneja Kunc
5.10.  Cilka Jereb in Marjana Kavčič  Nevenka Malavašič in Pia Skvarča

11.10.
 ob 8h – Tadeja Gnezda in Vilma Kunc
 ob 10h - Mojca Skvarča in Helena Rupnik
 ob 17h – Cilka jereb in Jerneja Kunc

12.10.  Cilka Jereb in Metka Bogataj  Helena Rupnik in Branka Jereb
Pogrebne maše za oktober  Franja Tušar

 Ministriranje:
Teden od 28.9. do 5.10. Timotej Treven in Anže Treven
Teden od 5.10. do 12.10. Matej Gnezda, Jure Kunc, Matic Treven in Blaž Lukančič

27. Nedelja med letom, rožnovenska nedelja
Evangelij: PRVI IZVOLJENI BODO ZAVRŽENI                                        Mt 21,33-43

Evangelij po Matej
 Mašni nameni od 5.10.2014 do 12.10.2014:
nedelja, 5.10. Začetek tedna za življenje!

 7:30 – za farane
10h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
14h – Rožni venec in litanije Matere božje z blagoslovom

ponedeljek, 6.10. Sv. Bruno, duhovnik in ustanovitelj Kartuzijanov
18h  Marija Lazar, Rovte 26

torek, 7.10. Rožnovenska Mati božja, god
18h – v čast Sv. Ani

sreda, 8.10. 18h  Marija Lazar, Rovte 26
četrtek, 9.10. 18h  starši Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 35
petek, 10.10. 18h  Marija Šebalj, obletna, Rovte 104c
sobota, 11.10. Celodnevno češčenje Svetega Rešnjega Telesa in Krvi

 8h  Slavko Skvarča, obletna, Rovte 85a
10h  Brigita Trček, godovna, Rovte 82a
16h – Molitvena ura
17h  Pavle Lukančič in vsi  iz družine Lukančič, Rovte 140

nedelja, 
12.10.

28. Nedelja med letom nedelja
 7:30 – za farane
10h  Marija Nagode, obletna, Rovte 141
14h – Rožni venec in litanije Matere božje z blagoslovom

(Nadaljevanje s prve strani)
Pogosto zasledim, da ljudje na to skrivnost »pozabijo«, ker je dovolj, da se

jo omeni samo v prvi zdrava Mariji, a tudi ponavljanje skrivnosti, ki nikakor ni
prepovedano, nam lahko služi za poglobljeno premišljevanje in nam pomaga,
da sploh vemo, kako daleč smo z molitvijo. Po slava očetu sledi prošnja in
naročilo  Marije  fatimskim  pastirčkom,  da  naj  se  po  vsaki  desetki  rožnega
venca zmolili še »O Jezus odpusti ….«. Tudi ta molitev se pogosto izpusti, kot
da bi se ljudem mudilo, da bi se čimveč  »zmolilo«. Vendar nas Kongregacija
za bogoslužje in disciplino zakramentov v Direktoriju za ljudsko pobožnost in
bogoslužje  vabi  in  spodbuja,  da  je  rožni  venec  »izrazito  premišljevalna
molitev«, kajti po svojem bistvu terja, da se odvija v mirnem ritmu molitve in
poglobljenega duhovnega zrenja. Tako se molivec laže mudi v premišljevanju
skrivnosti Kristusovega življenja. (čl. 197). 

Molitev rožnega venca tudi ne more služiti kot pred in pomašno mašilo, da
se zapolni  tihota  pred mašo in po njej.  Kot,  da si  ljudje  ne upamo in  ne
moremo biti v sveti tihoti: pred sveto mašo – kot v neposredni pripravi na
najsvetejši trenutek dneva – in po maši – kot v osebnem zahvaljevanju Bogu
za prisotnost pri najsvetejši daritvi. Skupaj z Malo Terezijo se zavedajmo, da
uslišanje  naših  prošenj  ni  odvisno  od  dolgih  molite,  ampak  od  našega
zaupanja v neskončno božjo dobroto. 

Janez Oblonšek, mož in oče, ter teolog v Magnifikatu.



   Ostala oznanila
* V nedeljo 28.9. obhajamo v župniji Mihelovo nedeljo, farno žegnanje,

ko obhajamo god zavetnika naše župnijske cerkve Nadangela Mihaela. Kot 
vsako leto bo tudi letos pri obeh mašah darovanje za potrebe cerkve. Tokrat
za povečavo kora, obnovo igralnika in novih klopi. Darovanje priporočam.

* V ponedeljek 29.9. praznujemo god nadangelov Mihaela, Gabriela in 
Rafaela (Kdo kakor Bog?, Božji poslanec, božje zdravilo), zato ste tudi ta 
dan še posebej vabljeni k sveti maši.

* Zadnji dan meseca septembra 30.9. obhajamo god sv. Hieronima, 
zavetnika podružnične cerkve na Petkovcu. Zato bo na ta dan maša 
v tej cerkvi ob 19h.

* Z mesecem oktobrom bodo delavniške popoldanske maše ob 18h.
* Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. Prav je, da bi to 

molitev poživili tudi po naših družinah. Rožnovenska pobožnost bo v oktobru
ob nedeljah popoldne ob 14h. Molitev rožnega venca, tako javno kot 
zasebno ni primerna med sveto mašo, ampak pred ali po maši (prim. Pavel 
VI.): O Marijinem češčenju 48, Janez Pavel II.: O rožnem vencu.

* V četrtek 2.10. bo zvečer po maši v veroučni učilnici priprava na 
zakrament svetega Krsta. Starši prinesite k pripravi rojstni list otroka, 
družinsko knjižico in potrdilo za krstnega botra, če je ta iz druge župnije.

* Na prvi petek v oktobru 3.10. bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili 
litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.

* Na prvo soboto 4.10. bomo po maši zmolili litanije Mater božje, 
molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Spominska sveta maša na Teharjah bo v nedeljo 5.10. 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 11.10. v župniji obhajamo celodnevno češčenje Svetega 
Rešnjega Telesa in Krvi. Maše bodo ob 8h, 10h in popoldne ob 17h. Ob 
16h bo molitvena ura pred izpostavljenim najsvetejšim. Prilika za sveto 
spoved bo dopoldne od 7:30 do 11h in popoldne 15h do 17h.

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 13, od 27.9. do 3.10. sk. 14, od 4.10. do 10.10. sk. 15, od 11.10. do 17.10.

*******************************************************************************
Malo za šalo – Izpoved ljubezni
Fant in dekle
Mlad fant piše svoji ljubi tole ljubezensko pismo: 
»Tako rad te imam! Zate bi šel skozi ogenj, 
zate bi plezal na najvišji vrh, preplaval bi najširšo reko.
Torej pridem jutri zvečer, če ne bo deževalo.«

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

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

Oznanila od 28.9.2014 do 12.10.2014, Leto X. št. 20

Rožni venec
Bog je  na zveličanje  ljudi  navezal  eno najbolj  preprostih  stvari,  in  sicer

molitev. Tako je v domeni vsakega posameznika, katero pot do zveličanja bo
izbral. Najimenitnejša in vrh vseh molitev je molitev rožnega venca. Začetki
oblike molitve rožnega venca sega 10. stoletje, ko so bratje po samostanih
molili  150  očenašev  v  primeru,  če  tisti  dan  niso  zmogli  zmoliti  vseh  150
psalmov. Kasneje so tej molitvi  dodajali  molitev Zdrava Marija,  ter od 15.
stoletja naprej še molitev na posamezne dele, kot jih poznamo danes. Eden
najbolj znanih zgodovinskih dogodkov povezanih z molitvijo rožnega venca je
bitka pri Lepantu 1571, ko so kristjani, tudi s pomočjo goreče molitve rožnega
venca, slavili  odločilno zmago nad Turki. Iz nedavne preteklosti pa je znan
križarski  pohod  rožnega  venca  (Rosenkranz  -  Sühnekreuzzug)  za  rešitev
Avstrije po okupaciji zavezniških sil, da bi se dežela izognila komunizmu, ko
se je procesij udeležila desetina vsega avstrijskega prebivalstva.

Na poseben način so molitev rožnega venca spodbujali tudi razni papeži s
svojimi okrožnicami. Zadnji »Večji poseg«, je storil papež Janez Pavel II, ko je
trem že obstoječim delom, veselemu, žalostnemu in častitljivemu delu dodal
še  svetli  del  rožnega  venca  z  novimi  petimi  skrivnostmi  iz  Jezusovega
življenja. 

Molitev  rožnega  venca  je  v  bistvu  premišljevanje  posameznih  dogodkov
Jezusovega življenja.  Kot vezni  člen med ljudmi  in  Bogom sinom Jezusom
Kristusom  je  Marija,  Jezusova  mati.  Molitev  se  začne  z  apostolsko
veroizpovedjo,  kot  »porta  fidei«  (vrata  vere),  ko  molivec  jasno  izrazi
pripadnost troedinemu Bogu in katoliški Cerkvi sledi edina zapisana Jezusova
svetopisemska  molitev,  ki  usmerja  vse  naše  prošnje  k  Bogu  Očetu.  Na
začetku  vsakega  dela  so  tri  prošnje.  Po  Slava  Očetu  in  ponovni  molitvi
Očenaša sledi desetkratno ponavljanje zdrave Marije in pripadajoče skrivnosti,
ki jo molimo.                                                                                  >>


