
28. Nedelja med letom
Evangelij: ČE JEZUS KLIČE, SE MORAMO VSEMU ODREČI                      Mr 10,17-30

Evangelij po Marku

Mašni nameni od 11.10.2015 do 17. 10. 2015:
nedelja, 
11.10.

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

molijo ga birmanci osme skupine
ponedeljek, 
12.10.

Sv. Maksimiljan celjski, mučenec
18h  Slavko Skvarča, obletna, Rovte 85a

torek, 13.10. 18h  starši Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 35
sreda, 14.10. Sv. Kalist, papež in mučenec

18h  Francka Celarc, obletna, dano Rovte 82j
četrtek, 15.10. Sv. Terezija Jezusova, devica in cerkvena učiteljica 

18h  Anica Slabe in Silvo, Petkovec 32, dano iz Hotedršice
petek, 16.10. Sv. Marjeta M. Alakok, devica

18h  Bogomil Mikuž, trideseti dan, Rovte 30
sobota, 17.10. 
Prva duhovniška

Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
17h – na Praprotnem Brdu  starši Skvarča, Rovte 117

(Nadaljevanje iz prve strani)
V njej so k temu, da oznanjajo evangelij s pričevanjem življenja, poklicani

vsi, prav posebej pa velja za posvečene, naj poslušajo glas Duha, ki jih kliče,
naj gredo na velika obrobja misijonov, med tiste, do katerih evangelij še ni
prišel.

Kdor po Božji milosti prejme poslanstvo, ga je poklican tudi živeti. Za tiste
postane oznanjevanje Kristusa na različnih obrobjih sveta način življenja in
način hoje za Kristusom.

Obračam se posebno na mlade, ki so še sposobni, da pogumno pričujejo in
se velikodušno lotijo junaških del, čeprav plavajo proti toku: ne pustite si
vzeti sanj o pristni misijonski poklicanosti, hoji za Kristusom, ki prinaša s
seboj popolno podaritev samega sebe. V svoji najgloblji vesti se vprašajte,
kaj je razlog, da ste izbrali  misijonarsko posvečeno življenje, in premerite
svojo pripravljenost, da ga boste sprejeli kot to, kar zares je: dar ljubezni v
službi  oznanjevanja  evangelija.  Ob  tem  se  zavedajte,  da  oznanjevanje
evangelija ni toliko potreba za tiste, ki evangelija še ne poznajo, ampak bolj
nuja za tiste, ki ljubijo Učitelja. Mariji, materi Cerkve in vzoru misijonskega
poslanstva,  izročam vse  tiste,  ki  ad  gentes  ali  v  svoji  domovini  v  vseh
življenjskih stanovih sodelujejo pri oznanjevanju evangelija. Vsem z veseljem
podeljujem svoj apostolski blagoslov.

Vatikan, 24. maja 2015, na slovesni praznik binkošti 

»Evangeljsko veselje napolnjuje srce in celotno življenje tistim, 
ki srečajo Jezusa.«

29. Nedelja med letom – Misijonska nedelja
Evangelij: BOŽJI SIN JE POSTAL ČLOVEK, DA BI DAL SVOJE ŽIVLJENJE ZA NAS
                                                                                                                              Mr, 10,35-45

 Evangelij po Marku

 Mašni nameni od 18.10.2015 do 25.10.2015:
nedelja, 
18.10.

Sv. Luka, Evangelist
7:30h – za farane
10h  Lucija in Jože Pišljar, obletna, Rovtarske Žibrše 41
14h – Molitev Rožnega venca z litanijami in blagoslovom

molijo ga birmanci devete skupine
ponedeljek, 19.10. Sv. Pavel od Križa, duhovnik

18h  Antonija Hladnik, trideseti dan, Rovte 145
torek, 20.10. Sv. Irena, mučenka

18h  Marija Kogovšek, obletna, Rovte 50a
sreda, 21.10. Sv. Uršula, devica in mučenka

18h  Jože in Gabrijela Kržišnik, obletna, Rovte 5
četrtek, 22.10. Sv. Janez Pavel II. (Veliki) Papež

18h  Marjana Turk in Jože, obletna, Rovtarske Žibrše 7a
petek, 23.10. Sv. Janez Kapistran, duhovnik

18h  Slavka in Franc Novak
sobota, 24.10. Sv. Anton M. Claret, škof

 9h – na Svetih Treh Kraljih
nedelja, 
25.10.

Vrnitev na sončni čas! Kazalci eno uro nazaj
30. Nedelja med letom – Žegnanjska, 
      obletnica posvetitve cerkva
7:30h – za farane
 10h  Ivan in Agata Cigale, Rovte 46e
 14h – Molitev Rožnega venca z litanijami in blagoslovom

molijo ga birmanci devete skupine 
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
 Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
11.10.  Veronika Kavčič in Beti Reven  Metka Bogataj in Nevenka Malavašič
18.10.  Cilka Jereb in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Jerneja Kunc
25.10.  Marjana Kavčič in Tadeja Gnezda  Nevenka Malavašič in Klemen Jereb

Pogrebne maše za oktober  Helena Rupnik

 Ministriranje:
Teden od 11.10. do 18.10. Matic Treven in Blaž Lukančič
Teden od 18.10. do 25.10. Blaž Skvarča

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 19, od 10.10. do 16.10. sk. 20, od 17.10. do 23.10. sk. 21, od 24.10. do 30.10.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* V ponedeljek 12.10. je ob 19h srečanje za člane župnijske Karitas.
* V sredo 14. 10. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane 

ŽPS. Oktobrska tema srečanja je: »Dar iz božjih rok« - priročnik za 
ŽPS, str. 14.

* V petek 16. 10 ob 19. uri je v veroučni učilnici srečanje za 
bralce beril. 

* V nedeljo 18. 10. obhajamo god evangelist Luka, pisatelja 
tretjega evangelija. Vsakoletna maša na Praprotnem Brdu bo 
en dan prej, v soboto 17. 10. popoldne ob 17h.

* Na 29. navadno nedeljo med letom obhajamo »misijonsko 
nedeljo«. Papež Frančišek je napisal poslanico z naslovom: »Veselje 
v Gospodu je Vaša moč«. (Neh 8,10). Pri obeh mašah je nabirka 
namenjena za potrebe v misijonih. Popoldansko molitev rožnega 
venca bomo namenili našim misijonarjem in misijonarkam v 
misijonih. Vse slovensko praznovanje misijonske nedelje bo na 
Brezjah v nedeljo 18. 10. Ob 15h. bo molitvena ura, ob 16h sveta 
maša. Misijonsko Središče Slovenije pa vabi tudi na dobrodelni večer 
z misijonarjem Pedrom Opeka in glasbenimi gosti v dvorano Tivoli v 
soboto 17. 10. ob 19h. 
Misijonska nedelja nas vabi, da uresničimo Jezusovo naročilo: 
»Pojdite po vsem svetu in učite vse narode …...«. (Mt 16,15). V 
misijone ne moremo vsi, lahko pa podpremo tiste, ki so tja odšli, 
misijonarje. Lahko uresničimo Jezusovo vabilo: »Tako naj sveti vaša 
luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega 
Očeta, ki je v nebesih«. (Mt 5,16). Ob enem pa se zavemo 
resničnosti besed apostola: »Vsakdo naj da, kakor se je v srcu 
odločil, ne z žalostjo ali na silo, kajti Bog ljubi veselega darovalca«. 
(2 Kor 9,7). Tudi Nehemija nas opominja: »Veselje v Gospodu je naša
moč«. (Neh, 8,10). 
Slovenci imamo trenutno v misijonih po svetu 58 misijonarjev in 
misijonark. »Vedno in povsod iščite lepoto in dobroto in našli boste 
Boga«. (Mati Terezija). 

* 30. nedelja med letom je Žegnanjska nedelja. Praznujejo jo tam, kjer
ne vedo za dan posvetitve. Naša Župnijska cerkev je bila posvečena 
13. avgusta 1743, na kar nas spominja vzidana kamnita plošča v 
prezbiteriju. Farno žegnanje praznujemo na zadnjo nedeljo v 
septembru – na Mihelovo nedeljo, ker je cerkev posvečena Svetemu 
nadangelu Mihaelu.

* Župnijska  Karitas Dol. Logatec vabi na DOBRODELNI KONCERT 2015
“Jezus vate zaupam” v nedeljo, 18.10. ob 18h, v športno dvorano.

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

Oznanila od 11.10.2015 do 25.10.2015, Leto XI. št. 21

Poslanica papeža Frančiška za misijonsko nedeljo 2015
Dragi bratje in sestre!
Misijonska nedelja 2015 je umeščena v okvir leta posvečenega življenja, od

koder dobiva spodbudo za molitev in razmislek. Če je vsak krščeni poklican
pričevati za Gospoda Jezusa tako, da izpoveduje vero, ki jo je prejel kot dar,
velja to še prav posebej za posvečeno osebo, saj sta posvečeno življenje in
misijonsko  poslanstvo  zelo  tesno  povezana.  Hoditi  za  Jezusom,  ki  je  dal
prostor posvečenemu življenju znotraj Cerkve, pomeni odgovoriti na klic, da
vzamemo svoj križ in gremo za njim, da posnemamo njegovo vdanost Očetu
in  njegova dejanja  služenja  in  ljubezni,  da  izgubimo življenje,  zato  da  ga
najdemo. In glede na to, da ima vse Kristusovo bivanje misijonski značaj,
velja to tudi za može in žene, ki mu sledijo bolj od blizu.

Misijonska razsežnost, ki sodi v samo naravo Cerkve, je torej neločljivi del
vsake oblike posvečenega življenja in je ni mogoče zanemarjati, ne da bi pri
tem  nastala  vrzel,  ki  bi  izmaličila  karizmo.  Misijonsko  poslanstvo  ni
prozelitizem ali gola strategija, ampak je del »slovnice« vere, nujno potrebna
za tiste, ki poslušajo glas Duha, ki šepeta »pridi« in »pojdi«. Kdor hodi za
Kristusom, nujno postane misijonar in »ve, da Jezus hodi z njim, govori z
njim, diha z njim, dela z njim. Čuti, da je Jezus z njim sredi misijonarskega
dela.« (VE, 266)

»Misijon je vnetost za Jezusa in hkrati vnetost za njegovo ljudstvo. Ko smo
pred križanim Jezusom, spoznavamo vso njegovo ljubezen, ki nam podeljuje
dostojanstvo  in  nas  nosi.  Če  nismo  slepi,  začenjamo  dojemati,  da  se  ta
Jezusov pogled razširja in usmerja, poln ljubezni in notranjega žara na vse
njegovo ljudstvo. Tako na novo odkrijemo, da nas hoče vzeti kot orodje, da bi
se vedno bolj približal svojemu ljubljenemu ljudstvu« (prim. prav tam 268) in
vsem tistim, ki ga iščejo z iskrenim srcem. Jezusovo naročilo »pojdite« obsega
vedno nove okoliščine in izzive, s katerimi se v evangelizacijskem poslanstvu
sooča Cerkev.                                                                                  >>


