
26. Nedelja med letom
Evangelij: PREJEMAMO VSE, KI NISO PROTI NAM                            Mr 9,38-43;45,47-48

Evangelij po Marku
Mašni nameni od 27.9.2015 do 03. 10. 2015:
nedelja, 
27.9.

Mihelova nedelja, Slomškova nedelja – Ekumenska, 
Sv. Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj lazaristov
7:30h – za farane
10h  Matevž in Julijana Lukančič, Rovte 104e

ponedeljek, 28.9. Sv. Venčeslav, mučenec
19h  Antonija Hladnik, osmi dan, Rovte 145

torek, 29.9. Sv. Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli, praznik
19h  Mihael Petkovšek, godovna, Rovte 131

sreda, 30.9. Sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj
19h na Petkovcu  Ludvik Bizjan, obletna, Petkovec 26a

četrtek, 1.10. Sv. Terezija  deteta Jezusa, devica in cerkvena učiteljica
Mesec Rožnega venca
18h  Marija Čuk, obletna, Rovte 84

Prvi petek, 2.10. Sveti angeli varuhi, god
18h  Marija Šebalj, obletna, Rovte 104c

sobota, 3.10. 
Prva duhovniška

Sv. Frančišek Borgia, duhovnik
 9h – na Svetih treh Kraljih

(Nadaljevanje iz prve strani)
Nastaja nova kultura, ki je preplavila smiselnost in ravnanje. Prihaja od

zunaj.  Pričele  so jo  ideologije,  ki  človeku ne dovoljujejo,  da  bi  razmišljal
svobodno in odgovorno. Predstavljajo novi suženjski vzorec, ki se izraža v
miselnih sintagmah, saj vsi tako delajo, ne moreš biti bela vrana, tako govori
statistika in podobno. Posameznik ne more izstopiti  z vlaka v katerega ni
stopil  po svoji  želji,  ta  pa po logiki  vztrajnosti  drvi  v  neznano.  Današnje
poudarjanje človekovih pravic že vodi v absurd, kajti močnejši odloča o usodi
malega  in  nezavarovanega;  ideologija  spola  vodi  v  slepo  ulico,  novo
razumevanje  družine  povzroča  zmedo  v  življenju  posameznika  in  celotne
družbe. Tako se rojeva antikultura, ki se sklicuje na skrajni subjektivizem in
individualizem  človeka,  ta  pa  ne  goji  ne  resnice,  ne  vrednost,  ne  gradi
odnosov in družbe, ampak izgublja smer. Pomembno je, da si oseba dosledno
prizadeva za resnico, ki kljub temi in zmedi kot luč kaže pot v prihodnost.
Evangeljsko  zagotovilo  in  življenjske  izkušnje  kažejo,  da  samo  »resnica
osvobaja« človeka (Jn 8,32). Pomembno je, oznanjevalec in pričevalec ne
izgubi izpred oči tega zagotovila. Priprava na zakon je pri nas že utečena.
Krščanska družina in laiki  na sploh so poklicani skrbeti  ne samo za svojo
družino, ampak tudi za otroke in mladino, ki ne prihajajo iz vernega okolja.
Naše župnije se ponašajo z nekaj sto zakonskimi občestvi. Načrtno morajo
skrbeti, da se ne zapirajo v ozek krog prehodnih vprašanj, ampak se bodo
spoprijela  tudi  z  apostolskimi  in  družbenimi  vprašanji.  Okrožnica  papeža
Frančiška  »Hvaljen,  moj  Gospod«,  odpira  številna  vprašanja  današnje
družine in družbe. Povzeto po »Oznanjevalcu«.

27. Nedelja med letom – Rožnovenska nedelja
Evangelij: KAR JE BOG ZDRUŽIL, NAJ ČLOVEK NE LOČI                     Mr, 10,2-16

Evangelij po Marku
 Mašni nameni od 4.10.2015 do 11.10.2015:
nedelja, 
4.10.

Sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
Začetek »Tedna za življenje«
7:30h – za farane
10h  Štefan Trpin, obl. in  Marija Trpin, obl, Rovtarske Žibrše 12
14h – Molitev Rožnega venca z litanijami in blagoslovom

ponedeljek, 5.10. Sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica
18h  Franc Jereb, obletna, Rovte 125

torek, 6.10. Sv. Bruno, ustanovitelj Kartuzijanov
18h  Tone Samotorčan, obletna, Rovte 138

sreda, 7.10. Rožnovenska Mati božja, god
18h  Silva Meden in  starši Cigale, dano iz Logatca

četrtek, 8.10. 18h  Katarina Peternel in  Peternelovi, Rovte 82g
petek, 9.10. 18h  Miroslav Moljk, Rovtarske Žibrše 4
sobota, 10.10. Celodnevno češčenje svetega Rešnjega Telesa in Krvi

  8h  Viktor Schweiger, dano Rovte 57
10h  Marija Leskovec, obletna in  Blaževi, Rovtarske Žibrše 21
17h  Dolencovi, Rovte 13

nedelja, 
11.10.

28. Nedelja med letom – sklep »Tedna za življenja«
7:30h – za farane
10h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
14h – Molitev Rožnega venca z litanijami in blagoslovom

 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
 Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
27.9.  Vilma Kunc in Matjaž Gnezda  Metka Bogataj in Nevenka Malavašič
4.10.  Ema Kavčič in Franja Tušar  Helena Rupnik in Alen Bogataj

10.10.
ob 8h – Marija Lukančič in Marjana Kavčič
ob 10h – Mojca Skvarča in Jerneja Kunc
ob 17h – Lovrenc Skvarča in Marja Čuk

11.10.  Veronika Kavčič in Beti Reven  Metka Bogataj in Nevenka Malavašič
Pogrebne maše za september  Metka Bogataj
Pogrebne maše za oktober  Helena Rupnik

 Ministriranje:
Teden od 27.9. do 4.10. Timotej Treven in Anže Treven
Teden od 4.10. do 11.10. Matej Gnezda in Jure Kunc

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 17, od 26.9. do 2.10. sk. 18, od 3.10. do 9.10. sk. 19, od 10.10. do 16.10.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
* Spominska sveta maša na Teharjah bo v nedeljo 4.10. ob 11h. Odhod

avtobusa iz Rovt ob 7h izpred cerkve. Prijavite Jur Bus, tel: 041 721-997

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* Zadnjo nedeljo v septembru 27.9. obhajamo »Mihelovo nedeljo« 

»Farno žegnanje«. Pri obeh mašah je že ustaljeno darovanje za 
potrebe cerkve. Darovanje priporočam.
V slovenskem merilu praznujemo »Slomškovo nedeljo« in 
ekumenski dan. Geslo dogajanj ob letošnji nedelji je: »Zvestoba je 
mati sreče«. Osrednja slovesnost bo v Celju. Ob 15h bo molitvena ura, 
ob 16h bo somaševanje navzočih škofov in duhovnikov. Obhajanje te 
nedelje je vsako leto spodbuda k poglobljenemu verskemu življenju, 
obenem pa tudi naša skupna prošnja za kanonizacijo blaženega A. M. 
Slomška. Vztrajno se je prizadeval, da bi častitljiv duhovni zaklad 
življenja po evangeljskih svetih pokorščin, uboštva in čistosti ne postal 
»skriti zaklad«, skrit za samostanskimi zidovi ali zaprt znotraj klavzure. 
Kot »pastir prihodnosti« je zato zelo spodbujal ljudske misijone, ter je 
misijonarje, ki so bili navadno redovniki, navduševal naj ljudem 
spregovorijo o neizmerni osrečujoči vrednosti življenja po evangeljskih 
svetih za vsakega kristjana. Zgled prizadevanja blaženega Antona 
Martina Slomška v tej smeri je vedno sodoben, tudi danes za vse nas.

* V ponedeljek 28.9. je po večerni maši v veroučni učilnici priprava 
na zakrament krsta. Starši prinesite k pripravi rojstni list otroka in 
Družinsko knjižico. Botri, ki so iz druge župnije, naj prinesejo potrdilo o 
sposobnosti za botra. Priprave se udeležite tako starši kot botri.

* V sredo 30.9. je maša v cerkvi na Petkovcu ob 19h. Tam obhajamo 
god zavetnika sv. Hieronima, kateremu je posvečena cerkev.

* Z mesecem oktobrom bodo delavniške maše ob 18h, ob sobotah 
redne maše ne bo, ker imam mašo in verouk v župniji Sveti Trije Kralji.

* Mesec oktober je »mesec rožnega venca«. V cerkvi bomo molili 
rožni venec ob delavniki pred mašo, ob nedeljo pa popoldne ob 14h. 
Prav je, da to molitev poživimo tudi po naših družinah, saj je šla 
marsikje v pozabo.

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

* Na Rožnovensko nedeljo 4.10. pričenjamo »Teden za življenje« in ga 
zaključimo na 28. nedeljo med letom 11.10.

* V torek 6.10. ob 20h je v župnišču srečanje zakonske skupine.
* V soboto 10.10. obhajamo v župniji dan celodnevnega češčenja 

Svetega Rešnjega telesa. Svete maše bodo ob 8h, 10h in ob 17h. 
Prilika za sveto spoved bo dopoldne od 7:30h do 11h, popoldne od 15h 
do 17h. Ob 16h bo molitvena ura pred najsvetejšim. K nje so povabljeni 
posebej veroučenci, zlasti birmanci. Vzemite si čas za skupno in osebno 
molitev in češčenje.

* V ponedeljek 12.11. je ob 19h srečanje za člane župnijske Karitas.

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

Oznanila od 27.9.2015 do 11.10.2015, Leto XI. št. 20

Pred škofovsko sinodo o družini (2015)
Malo  katera  škofovska  sinoda  je  sprožila  toliko  zanimanja  cerkvene  in

družbene javnosti, kot izredna škofovska sinoda o družini oktobra 2014. Veliko
zanimanje pa velja tudi za redno škofovsko sinodo v letošnjem oktobru. Za
obe je bilo pripravljeno delovno gradivo na osnovi raziskav in podatkov, ki so
jih prispevale škofovske konference z vsega sveta o položaju in problemih
družine  v  današnjem  svetu.  Po  izredni  škofovski  sinodi  je  bilo  izdano
Sinodalno  poročilo,  v  katerem so  objavljena tudi  dodatna vprašanja  glede
prejemanja in poglabljanje  sinodalnega poročila.  Delovno gradivo za redno
zasedanje škofovske sinode od 4. do 25. oktobra 2015 je bilo predstavljeno v
Rimu 23. junija 2015. Družina doživlja globoko krizo kot odmev na globalno
družbeno  krizo.  Opazna  je  na  področju  njene  identitete,  ki  so  ju  razne
ideologije in nova kultura spodkopale razlog bivanja, pomen in podobo. H krizi
so prispevale tudi splošne družbene in ekonomske razmere, ki se kaj malo
zanimajo  za  zdravo  podobo  družine  in  družbe.  Njihov  interes  je  razvoj,
utemeljen na gmotni  uspešnosti  in  dobičku.  Najusodnejši  vplivi  so  tisti,  ki
prihajajo  od znotraj.  Gre za izgubo identitete. Individualizem, ki  je močno
načel človeka, tudi družini ni prizanesel. Obstaja kolektivni individualizem, ki
se izraža v zavračanju pristnega odnosa jaz – ti. Tudi ta je obvisel na tržnih
razmerjih, koristi in učinkovitosti.

Janez Pavel II. Je v Apostolski spodbudi o družini 1981 zapisal: »Družina,
postani  kar si«! In kaj je družina? Družina je klic po ljubezni in spoštovanju,
domu in zavetju, prijateljstvu in domačnosti; je občestvo oseb in življenja.
Temu, kar povedo najgloblja človekova spoznanja in čustva, prizadevanja in
pričakovanja, ne more nihče ubežati.  Te težnje nosi  vsak človek v svojem
srcu, izraža jih z besedami, pričakuje jih v dejanjih. Pa ne le pričakuje, tudi
drugim jih podarja in tako družbo oblikuje v veliko družino. Tedaj in samo
tedaj  se  mu  odprejo  nova  obzorja,  ki  jih  pričakuje.  To  so  obzorja  Svete
Trojice, Očeta, Sina in Svetega Duha, obzorje oseb, ki jih povezujejo osnove
vere – ljubezen, medsebojno priobčevanje in podarjanje.                         >>


