
28. Nedelja med letom
Evangelij: VSI SO V BOŽJE KRALJESTVO                                                   Mt 22,1-14

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 12.10.2014 do 18. 10. 2014:
nedelja, 
12.10.

 Sklep »Tedna za življenje«
 7:30 – za farane
10h  Marija Nagode, obletna, Rovte 141
14h – Rožni venec in litanije Matere božje z blagoslovom

ponedeljek, 13.10.18h  Marija Leskovec, obletna, Rovtarske Žibrše 21
torek, 14.10.   Sv. Kalist, papež in mučenec

 18h – v zahvalo Materi božji
sreda, 15.10.  Sv. Terezija Jezusova, devica in cerkvena učiteljica

 18h  Cvetka Kavčič, godovna, Rovte 12
četrtek, 16.10.  Sv. Marjeta M. Alakok, devica

 18h  Iztok Tomazin (od mame)
petek, 17.10.   Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec

  18h  Iztok Tomazin, sosedje
sobota, 18.10.  Sv. Luka Evangelist

  8h na Praprotnem Brdu  starši Skvarča, Rovte 117
(Nadaljevanje s prve strani)

To zajema tako veselje  oznanjevanja  evangelija  Jezusa Kristusa  v najbolj
oddaljenih krajih, kot tudi skrb za najbolj uboge. Veselje evangelija izhaja iz
srečanja z Jezusom in pomoči ubogim. Za to spodbujam župnijska občestva,
gibanja in skupine, da doživijo močno bratsko življenje, ki temelji na ljubezni
do  Jezusa  in  je  pozorna  do  pomoči  do  pomoči  potrebnih.  Tam,  kjer  je
ljubezen, gorečnost, želja, prinašati Kristusa drugim, izhajajo pristni duhovni
poklici.

5. »Bog ljubi veselega darovalca«. (2Kor 9,7). Svetovni dan misijonov je
tudi  trenutek,  da  poživimo  željo,  obudimo  moralno  dolžnost  veselega
prispevka oznanjevanja  »k  ljudem«.   Osebni  materialni  dar,  je  znamenje
lastnega darovanja najprej Gospodu, nato tudi bratom; tako ta dar postane
orodje oznanjevanja v človeštvu, ki gradi na ljubezni.

Dragi bratje in sestre!
Ne pustimo, da nam ukradejo veselje do evangelizacije!. Vabim vas, da se

potopite  v  veselje  evangelija  in  se  napajate  v  ljubezni,  ki  bo  sposobna
razsvetliti  vaš misijonski  poklic.  Spodbujam vas, da si  prikličete v spomin
»prvo ljubezen«, s katero je Gospod Jezus Kristus ogrel srce vsakega iz med
vas, da bi  vztrajali  v veselju. Gospodov učenec vztraja v veselju, ko je z
njim,  ko  izpolnjuje  njegovo  voljo,  ko  deli  vero,  upanje  in  evangeljsko
ljubezen. 

K Mariji, v vzoru ponižne in vesele evangelizacije, obračamo svojo molitev,
da bi Cerkev postala hiša za mnoge, mati vsem narodom in bi omogočila
rojstvo novega sveta. 

                          V Vatikanu, na Binkoštni praznik 2014

29. Nedelja med letom, misijonska nedelja
Evangelij: IMAMO DOLŽNOSTI DO BOGA IN SVETA                                 Mt 22,15-21

Evangelij po Mateju

Tedaj so farizeji odšli in se posvetovali, da bi ga ujeli v besedi. In pošljejo k njemu svoje
učence skupaj s herodovci in rekó: »Učenik, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš
pot božjo in se za nikogar ne meniš, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi:
ali se sme cesarju dajati davek ali ne?« Jezus pa je spoznal njih hudobnost in rekel: »Kaj
me  skušate,  hinavci?  Pokažite  mi  davčni  novec!« Prinesli  so  mu  denar.  In  reče  jim:
»Čigava je ta podoba in napis?« Rekó mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim pravi:  »Dajte torej
cesarju, kar je cesarjevega in Bogu, kar je božjega.« 

 Mašni nameni od 19.10.2014 do 26.10.2014:
nedelja, 
19.10.

Začetek tedna za življenje!
 7:30 – za farane
10h  Katarina Martinčič, godovna, Rovte 44
14h – Rožni venec in litanije Matere božje z blagoslovom

ponedeljek, 
20.10. 

Sv. Irena, mučenka
18h  Jože in Gabrijela Kržišnik, obletna, Rovte 5

torek, 21.10. Sv. Uršula in tovarišice, devica in mučenka
18h  Štefan Trpin, osmi dan, Rovtarske Žibrše 12

sreda, 22.10. Sv. Janez Pavel II. (veliki), papež
18h  Marijana Možina, obletna, Rovte 115

četrtek, 23.10. Sv. Janez Kapistran, duhovnik
18h  Katarina in Janez Nagode, obletna

petek, 24.10. Sv. Anton Marija Claret, škof
18h  Frančiška Dolenc, obletna in vsi  iz družine Dolenc, Rovte 18b

sobota, 25.10.  8h  Drago Burnik, obletna, Rovte 89a
nedelja, 
26.10.

Prehod na zimski (sončni) čas, kazalci eno uro nazaj! 
30. Nedelja med letom – žegnanjska
    obletnica posvetitve cerkve.

 7:30 – za farane
10h  iz družine Križaj, obletna, Rovte 10
14h – Rožni venec in litanije Matere božje z blagoslovom

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

12.10.  Cilka Jereb in Metka Bogataj  Helena Rupnik in Branka Jereb
19.10.  Tadeja Gnezda in Vilma Kunc  Mojca Skvarča in Pia Skvarča
26.10.  Franja Tušar in Beti Reven  Klemen in Branka Jereb

Pogrebne maše za oktober  Franja Tušar

 Ministriranje:
Teden od 12.10. do 19.10. Jerica Cigale in Blaž Skvarča
Teden od 19.10. do 26.10. Alen Bogataj in Martin Kavčič



Ostala oznanila
* V sredo 15. 10. ob 19,30h je v veroučni učilnici srečanje za člane 

ŽPS. Tema srečanja je: Moj osebni odnos do Evharistije.(Na poti k izviru, št.
8, str. 32)

* V petek 17. 10 ob 20h je na Vrhniki srečanje mladine iz naše 
dekanije (Deka-Virus). Vabljeni mladi fantje in dekleta.

* V soboto 18. 10. obhajamo god Svetega Luka, evangelista, zato bo 
sveta maša v cerkvi Svetega Nikolaja na Praprotnem Brdu ob 8h. 

* Na 29. nedeljo med letom, 19, 10. obhajamo misijonsko nedeljo. 
Letošnja nedelja bo potekala pod geslom: »Prižigajmo plamen veselja«. 
Papež Frančišek vedno znova spodbuja k veselju, ki ga moramo razodevati 
in oznanjati vsi Kristjani. Vse preveč je teme v razmišljanju, govorjenja, 
pisanju in dejanjih sedanjega časa.  Tudi papeževo pismo za misijonsko 
nedeljo kar nekajkrat omenja veselje kot osnovno notranje vodilo pri 
oznanjevanju in delovanju. Naj nas zato praznovanje letošnje misijonske 
nedelje še posebej opogumi v izrazih hvaležnosti, da smo verni in da smo 
lahko vsepovsod misijonarji, graditelji in posredovalci božjega kraljestva. 
Na misijonsko nedeljo popoldan ob 14h bomo molitev rožnega venca 
namenili v duhovno podporo vsem misijonarjem in misijonarkam po svetu, 
še posebno slovenskim.
Nabirka pri obeh mašah je namenjena za pomoč slovenskim misijonarjem in
misijonarkam, bodi si za prevozna sredstva ali gradnjo šol, vrtcev in 
opreme. 

* V ponedeljek 20. 10. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane 
Župnijske Karitas. 

Vabila: Župnijska Karitas Bevke vabi na dobrodelni koncert v nedeljo 12. 10. 
ob 18h v Kulturni dom Bevke.

   Župnijska Karitas Doljni Logatec vabi v nedeljo 26.10. ob 18h na dobrodelni 
koncert v športno dvorano Doljni Logatec. 

Obvestilo: Župnijska Karitas Rovte obvešča, da se lahko dobi rabljena 
oblačila in čevlje v skupnem skladišču Rdečega Križa in Karitas v kleti nove 
Občine, Tržaška 50a Logatec, vsako sredo med 15h in 17h. 

 Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 15, od 11.10. do 17.10. sk. 16, od 18.10. do 24.10. sk. 17, od 25.10. do 31.10.
*******************************************************************************

Moja družina. 
Ravnatelj je obiskal prvi razred in vprašal učence kaj bi radi postali, ko bodo odrasli? 
Neki deček je dvignil roko in dejal: »Rad bi postal mogoč«. 
»Mogoč?« je vprašal učitelj. »In zakaj si si med vsemi možnostmi izbral prav to?«. 
Učenec je odgovoril: »Zato ker mi očka in mamica stalno govorita, da sem nemogoč«.

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

Oznanila od 12.10.2014 do 26.10.2014, Leto X. št. 21

POSLANICA PAPEŽA FRANČIŠKA ZA MISIJONSKO 
NEDELJO 2014 (skrajšano)     Dragi bratje in sestre 

Svetovni dan misijonov je poseben trenutek, ko se verniki iz različnih celin
preko molitve in dobrih del združijo v solidarnosti v podporo mladih Cerkva v
misijonskih deželah. To je praznovanje milosti in veselja. Gre za milost, kajti
Sveti Duh, poslan od Očeta, širi modrost in moč vsem, ki so odprti za njegovo
delovanje.  In gre  za veselje,  kajti  Jezus Kristus,  Sin  Očeta,  poslan,  da bi
evangeliziral svet, spremlja in podpira našo misijonsko dejavnost. Ravno na
Kristusovem veselju in veselju učencev bi izpostavili  biblično podobo, ki se
nahaja tudi v Evangeliju po Luku (prim. Lk 10, 21-23). 

1. Evangelist pripoveduje, da je Gospod poslal 72 učencev po dva in dva v
mesta in vasi, da bi oznanjali, da se je približalo Gospodovo kraljestvo in bi
pripravili ljudi na srečanje z Jezusom. Potem, ko so učenci opravili poslanstvo
oznanjevanja,  so  se  vrnili  k  Gospodu  polni  veselja:  veselje  je  prevladujoč
motiv te prve in nepozabne misijonske izkušnje.

2. Učenci so bili polni veselja. Njim je bila namreč darovana izkušnja božje
ljubezni in tudi možnost, da to delijo naprej.

3. Ko je Jezus videl uspeh misijonskega dela svojih učencev in posledično
njihovo  veselje,  se  je  razveselil  v  Svetem Duhu in  se  v  molitvi  obrnil  na
svojega Očeta. Oče je izvir veselja; Sin je njegovo uresničenje in Sveti Duh
njegov animator. »Veselje evangelija napolnjuje srce in celotno življenje ljudi,
ki  dovolijo,  da jih  odreši  greha, žalosti,  notranje praznine,  osamljenosti.  Z
Jezusom Kristusom se vedno rojeva in oživlja veselje«. Učenci pa so dobili klic
biti z Jezusom in od njega so bili poslani oznanjat, ter so tako ponovno postali
polni veselja. Zakaj ne bi vstopili tudi mi v ta tok veselja?

4.  Učenci  so  tisti,  ki  se  prepustijo  Kristusovi  ljubezni  in  jih  zaznamuje
gorečnost za Božje kraljestvo, da bi postali prinašalci evangeljskega veselja.
Vsi  Gospodovi  učenci  so  poklicani,  da  se  napajajo  z  veseljem  do
evangelizacije. Škofje, kot prvi odgovorni za oznanjevanje, imajo nalogo, da
omogočajo povezanost lokalne Cerkve za pomoč misijonskih dejavnosti.    >>


