Spomin vseh vernih rajnih

30. Nedelja med letom – Žegnanjska
obletnica posvetitve cerkve
Evangelij: LJUBI BOGA IN SVOJEGA BLIŽNJEGA
Evangelij po Mateju

Mt 22,34-40

Mašni nameni od 26.10.2014 do 01. 11. 2014:
nedelja,
26.10.

Prehod na zimski (sončni) čas, kazalci eno uro nazaj!
7:30 – za farane
10h  iz družine Križaj, obletna, Rovte 10
14h – Rožni venec in litanije Matere božje z blagoslovom
Molili ga bomo za birmance, njihove starše in botre.
ponedeljek, 27.10. Sv. Sabina, mučenka
18h  iz družine Trpin, obletna, Petkovec 28
torek, 28.10.
Sv. Simon in Juda Tadej, apostola
18h  starši Skvarča in Jožefa, obletna, Rovte 50
sreda, 29.10.
18h  Marija Kunc, Rovte 111
četrtek, 30.10.
Sv. Marcel, mučenec
18h  Franc Trček, dano Petkovec 33
petek, 31.10.
Sklep meseca rožnovenske pobožnosti!
Sv. Bolfenk (Volbenk), škof
8h vsi  Kogovškovi, obletna, Rovte 116
sobota, 1.11.
Vsi sveti, slovesni in zapovedani praznik
7:30 – za farane
10h  Bernarda in Rozalija Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3
14h  Ivana in Jakob Šemrov, godovna, Rovte 100a
17h - molitev rožnih vencev v cerkvi
**********************************************************************************

Bralci nedeljskih beril:
Datum
26.10.

Jutranja ob 7,30h
Dopoldanska ob 10h
Franja Tušar in Beti Reven
Klemen in Branka Jereb
Veronika Kavčič in Matjaž Gnezda
Jerneja Kunc in Lovrenc Skvarča
1.11.
ob 14h – Nevenka Malavašič in Metka Bogataj
2.11. Marija Lukančič in Marjana Kavčič
Mojca Skvarča in Helena Rupnik
9.11. Cilka Jereb in Tadeja Gnezda
Branka Jereb in Pia Skvarča
Pogrebne maše za oktober
Franja Tušar
Pogrebne maše za november
Matjaž Gnezda

Ministriranje:
Teden od 26.10. do 2.11.
Teden od 2.11. do 9.11.

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

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 17, od 25.10. do 31.10. sk. 18, od 1.11. do 7.11.

sk. 19, od 8.11. do 14.11.

Evangelij: VESELITE SE VAŠEGA PLAČILA V NEBESIH
Evangelij po Mateju

Mt 5,1-22a

Mašni nameni od 2.11.2014 do 9.11.2014:
nedelja,
2.11.

7:30 – za vse verne rajne
10h  Marija Brence in Slavka Nagode
Po obeh mašah so molitve za verne rajne v cerkvi
ponedeljek, 3.11. Sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec
18h  Jože Radešček, Rovte 12
torek, 4.11.
Sv. Karel Boromejski, škof
18h  Jožef Jesenko, Rovte 34
sreda, 5.11.
Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
18h  starši Rupnik in sestra Marica Mlinar, dano iz Hotedršice
četrtek, 6.11.
Sv. Lenart, opat
18h  Ludvik in Marca Skvarča, obletna, Rovte 11
Prvi petek, 7.11. 18h  Frančiška Zupančič, Rovte 38
sobota, 8.11.
Bogomir, škof
Prva duhovniška 8h  starši in sorodniki Molk, ter  starši Laknar, Rovtarske Žibrše 9
nedelja,
Posvetitev Lateranske bazilike, praznik
7:30 – za farane
9.11.
10h  Dušan Likar, obletna, Rovte 14a
*************************************************************************************
(Nadaljevanje s prve strani)

Zeloti so iskali politično rešitev tu in zdaj in iz tega razvili nauk, za katerega
so skrili veliko mero družbene bolečine in pomanjkanje teološkega smisla za
čas: teologija izgnanstva njihovega ljudstva zanje namreč nima veljave in
gledajo na grešnike ter na ljudstvo kot na koristne norce, ki jim bodo »oprali
možgane« in jih sklicali za oborožen boj. In nazadnje: Eseni. Na prvi pogled je
težko zaznati, v čem je njihova sprijenost, saj so ljudje dobre volje, ki v
zbranosti in v meniškem življenju iščejo odrešenje za skupino izbranih. Prav v
tem je njihova pokvarjenost: bili so skušani pod vidikom dobrega in dopustili
so, da se je v njihovem življenju skušnjava utrdila kot nauk: grešniki in
ljudstvo so po njihovem mnenju povsem oddaljeni od njihovega načrtovanja
in so nesposobni, da bi se vključili v njihovo skupino. Jezusov odgovor Janezu
Krstniku je bistvo odgovor njim: »Pojdi in sporočita Janezu, kar sta videla in
slišala: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo,
mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij«. (Lk 7.22).
Jezus se torej dvigne nad vse te štiri skupine, na te štiri sprijene smeri
nauka, ter pokaže odrešenjske obljube, dane svojemu ljudstvu. Nasloni se na
dediščino svojega ljudstva, kakor je to naredil že v puščavi, ko je bil skušan.
Ponavlja jim, kar govori Sveto Pismo, ker je v njem dokaz o njegovem načinu
Sina, ki je bistveno nasproten vsem drugim možnostim, ponujenim s strani
omenjenih štirih smeri visokih plasti družbe.
Pokvarjenost torej ni dejanje, ampak stanje, osebno in družbeno stanje, v
katerem se človek navadi živeti.
Povzeto po knjižici J. M. Bergoglio, Korupcija in greh. Ljubljana 2014

Ostala oznanila
* Zadnja nedelja v oktobru 26.10. obhajamo obletnico posvetitve
cerkve ali žegnanjsko nedeljo. Praznujejo jo povsod v tistih cerkvah, za
katere se ne ve, kdaj so bile posvečene. Naša župnijska cerkev je posvečena
Nadangelu Mihaelu, zato obhajamo žegnanje na Mihelovo nedeljo,
posvečena pa je bila 13.8.1743.
* V tednu po žegnanjski nedelji ni verouka.
* V soboto 1.11. praznujemo v vesoljni Cerkvi praznik Vseh Svetih, ki
je zapovedan. Maše bodo ob 7:30h, ob 10h in ob 14h. Po popoldanski maši
bodo v cerkvi in na pokopališču molitve za rajne. Ustavili se bomo tudi pri
kapelici povojnih žrtev in se jih spomnili v pesmi in molitvi. Ob 17h bomo v
cerkvi molili rožne vence za vse rajne iz naše župnije. Radi se udeležite tudi
tega molitvenega srečanja.
* V prvih osmih dneh novembra naklanja Cerkev popolni odpustek, če smo
obiskali pokopališče in molili za rajne. Lahko ga prejmemo tudi v 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).
* Za prvi petek 7.11. v mesecu novembru 7.11. 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 8.11. bomo po maši zmolili litanije Matere Božje, molili za
nove duhovne poklice ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.
* Na zahvalno nedeljo 9.11. ko obhajamo praznik posvetitve Lateranske
bazilike. Pri obeh mašah bo nabirka namenjena za kurilno olje za
ogrevanje cerkve in župnišča. Po obeh mašah bomo Bogu v zahvalo
zapeli zahvalno pesem.
Ob 15h je v domu krajanov v Rovtah 19. dobrodelni koncert z
geslom »V družini sem doma«, ki ga vsako leto pripravlja naša
Župnijska Karitas. S prostovoljnimi darovi pomagajmo ljudem v stiski!
* Kdor želi, da bila župnijska cerkev za zahvalno nedeljo okrašena z poljskimi
pridelki ali z drugimi stvarmi, naj le te prinese v petek zvečer 7.11. v lopo
pod zvonik.
Za krašenje cerkve skrbi Cvetličarna Anja.
* Pri maši na duhovnikovo povabilo: »Molite bratje in sestre, da Bog
vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev«, odgovorimo »Naj
»sprejme« Gospod daritev iz tvojih rok... (Lat. Suscipiat), ne pa »naj
spremlja« …
* Župnijska Karitas Rovte bo zbirala poljske pridelke in drugo prehrano za
duhovniški dom v Ljubljani v ponedeljek 10.11. od 16:30h do 17:30h v
spodnjih prostorih župnišča.
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič
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Korupcija in greh
Slovar slovenskega knjižnega jezika pod besedo korupcija razlaga: dajanje
ali sprejemanje nagrad zaradi hitrejšega, ugodnejšega, navadno nezakonitega
reševanja uradnih zadev; podkupovanje, podkupljivost. Slabšalno pomeni
(moralno) izprijenost, pokvarjenost, navadno zaradi takega dejanja ali
sprejemanje nagrad. Beseda korupcija razlaga tudi slovenski pravopis in
priročni slovar tujk. V prevodu pomeni: pokvarjenost, podkupovanje,
podkupljivost, nepoštenost.
Kako je bilo v Jezusovem času?
V novi zavezi se pojavljajo pokvarjene osebe, v katerih je že na prvi pogled
jasno razvidna zavezanost grešnosti: npr. Herod Veliki in Herodiada. Pri
drugih je pokvarjenost zamaskirana z obnašanjem, ki ga družba dopušča:
npr. Herod Antipa (sin), ki je »rad poslušal Janeza Krstnika; ali Pilat, ki se je
delal, da se vse dogajanje njega ne tiče in si je zato umil roke, v bistvu pa je
za vsako ceno branil svojo pokvarjeno področje osebe – navezanost na oblast.
V Jezusovem času so bile sprijene tudi skupine kot so: farizeji, sanduceji,
eseni, zeloti. Pogled nanje nam omogoča ponotranjiti odnos pokvarjenosti,
sprijenosti do odrešenjskega sporočila Jezusa Kristusa in njegove Osebe. Dve
značilnosti sta skupni vsem štirim skupinam. Kot prvo naj omenim, da so vse
skupine izdelale nauk, ki njihovo sprijenost opravičuje ali prikriva. Druga pa
je: te skupine so najbolj oddaljene od ljudstva, če ne celo sovražne ljudstvu in
grešnikom. Ne samo da se imajo za čiste, ampak to čistost s svojo držo tudi
povsod razlagajo.
Farizeji so izdelali nauk o skrajno natančnemu izpolnjevanju Postave – in
prav to jih je vodilo k zaničevanju grešnikov, ki so jih imeli za kršitelje tega
moreče težkega zakona Postave. Saduceji so v grešnikih videli malodušne
osebe, ki se v različnih življenjskih priložnostih niso sposobni pogajati z
oblastjo; svoj nauk so razvili prav na podlagi pogajanja z oblastjo in vanj
vpletli svojo sprijenost, v kateri ni prostora za presežno upanje.
>>

