
30. Nedelja med letom Žegnanjska, obletnica posvetitve 
cerkva
Evangelij: SLEPI PROSI JEZUSA, DA BI SPREGLEDAL                               Mr 10,46-52

Evangelij po Marku

Mašni nameni od 25.10.2015 do 31. 10. 2015:
nedelja, 
25.10.

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

molijo ga birmanci devete skupine 
ponedeljek, 26.10. 18h  Drago Burnik, obletna, Rovte 79
torek, 27.10. Sv. Sabina, mučenka

18h vsi  iz družine Trpin, obletna, Petkovec 28
sreda, 28.10. Sv. Simon in Juda Tadej, apostola

18h  Katarina, obletna in Jakob Reven, Rovte 57
četrtek, 29.10. 18h  Frančiška Dolenc in  iz družine Dolenc, obletna, dano iz 

Jerinovega griča
petek, 30.10. Sv. Marcel, mučenec

18h – v zahvalo za 60 let življenja, letnik 1955
sobota, 31.10. Sv. Bolfenk(Volbenk), škof

Sklep meseca rožnovenske pobožnosti
(Nadaljevanje iz prve strani)

Nasprotno,  da  bi  okrepil  našo  tolažbo  in  naše  zaupanje,  govori  o
onostranstvu s prispodobo  velike in gostoljubne hiše, kjer je veliko prostora
za vse in smo v njej vsi dobrodošli. Torej so bili v njej dobrodošli tudi tisti, ki
so tja prišli pred nami. 

Pot, ki vodi do »Očetove hiše«, pa je dobro označena in celo uhojena, saj
so rodovi naših prednikov hodili po njej v veri in upanju. Ta pot je Jezus sam.
»Jaz sem pot...« (Jn 14,6). Če hodimo z njim in po poti, ki jo je on utrl za
nas, ne bo noben korak mimo, ne bo treba iti nazaj in začeti z nova v drugo
smer. Po Jezusovi poti gremo samo naprej, ker je smer prava in noben korak
ne  bo  napačen.  Vse  je  razsvetljeno  z  velikonočno  lučjo,  s  svetlobo
velikonočnega sporočila o zmagi Božje ljubezni nad smrtonosno grešnostjo. 

Jezus je učencem zastavil tudi izzivalno trditev: »Kam grem, veste, in za
pot veste« V resnici  pa ni bilo tako, kajti  Tomaž se hitro oglasi: »Ne, ne
vemo, kam greš, in tudi za pot ne vemo« (Jn 14,5). Kljub temu, da že toliko
hodijo z njim, jim zadnja vprašanja o življenju še vedno delajo težave. Tako
je tudi danes, celo med kristjani. Če držijo statistični podatki, se v Sloveniji
ima 70 % ljudi za katoličane, a samo 30 % jih veruje v večno življenje. Med
nami je torej veliko »Tomažev«, ki pravijo, da ne vedo za onostranstvo in ne
za pot vanj. Največkrat zato, ker si »Očetove hiše« ne znajo predstavljati.
Tedaj zmotno sklenejo, da je ni. V resnici pa to pomeni, da je neprimerno
večja in lepša od vsega, kar si lahko predstavljamo. 

Iz Magnificata, dr. Anton Stres     

Vsi sveti, slovesni in zapovedani praznik
Evangelij: VELIKO JE PLAČILO V NEBESIH                                             Mr, 5,1-12a

 Evangelij po Marku

 Mašni nameni od 1.11.2015 do 8.11.2015:
nedelja, 
1.11.

7:30h – za farane
10h  Jože Cigale, dano Rovtarske Žibrše 28
14h  Janez in Katarina Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 14
17h – Molitev rožnih vencev v cerkvi, za rajne

ponedeljek, 2.11. Spomin vseh vernih rajnih
7:30h – za vse verne rajne
18h  starši Rupnik, Rovtarske Žibrše 17

torek, 3.11. Sv. Viktorin Ptujske,škof in mučenec
18h vsi  iz družine Loštrek, Rovte 72

sreda, 4.11. Sv. Karel Baromejski, škof
18h  Katarina Martinčič, obletna in Janez, Rovte 44

četrtek, 5.11. Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
18h  starši in Jožefa Skvarča, obletna, Rovte 50

petek, 6.11. Prvi 
Petek

Sv. Lenart, opat
18h  Marijana Možina, obletna, Rovte 115

sobota, 7.11. Prva duhovniška
nedelja, 
8.11. 

32. Nedelja med letom – Zahvalna nedelja  
7:30h – za farane
 10h  Jože Cigale, Rovtarske Žibrše 30
 15h – V domu Krajanov, 20. Jubilejni koncert 

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

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
25.10.  Marjana Kavčič in Tadeja Gnezda  Nevenka Malavašič in Klemen Jereb
1.11.  Ema Kavčič in Matjaž Gnezda  Helena Rupnik In Lovrenc Skvarča

 ob 14h  - Urša in Nevenka Malavašič
2.11.  Vilma Kunc in Franja Tušar  ob 18h – Mojca Skvarča in Alen Bogataj
8.11.  Veronika Kavčič in Cilka Jereb  Jerneja Kunc in Klemen Jereb

Pogrebne maše za oktober  Helena Rupnik
Pogrebne maše za november  Tadeja Gnezda

 Ministriranje:
Teden od 25.10. do 1.11. Alen Bogataj in Martin Kavčič
Teden od 1.11. do 8.11. Timotej Treven in Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 21, od 24.10. do 30.10. sk. 22, od 31.10. do 6.11. sk. 23, od 7.11. do 13.11.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Zbiranje poljskih pridelkov za duhovniški dom bo v ponedeljek 9.11.
od 16:30h do 18h v spodnjih prostorih župnišča.

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* To nedeljo med letom, 25. 10 praznujemo kot žegnanjsko nedeljo. 

Praznujejo jo tam, kjer ne vedo za dan posvetitve. Ko škof posvečuje 
cerkev, jo poškropi z blagoslovljeno vodo. S sveto Krizmo pa mazili stene in 
oltar. (12 posvetilnih križev -12 apostolov). Maziljenje s Sveto Krizmo 
pomeni posvečenje. To je dejanje, ko Cerkev izvzame nek prostor iz 
vsakdanje svetne rabe in ga nameni za božjo rabo. Cerkev je tako kraj božje
navzočnosti na zemlji. Sveti Peter v svojem pismu piše: »K njemu pridite, k 
živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, pri Bogu pa je izbran in 
dragocen. Tudi se sami kot živi kamni dajte vgraditi v duhovno zgradbo za 
sveto duhovništvo, saj boste darovali duhovne žrtve, prijetne Bogu po 
Jezusu Kristusu« (1 Pt 2,4-5). 

* Na slovesni in zapovedani praznik Vseh svetih bodo svete maše ob 
7,30h, 10h. in 14h. Po sveti maši ob 14h bo v cerkvi bogoslužje božje 
besede in molitve za verne rajne. Ustavili se bomo pri kapeli povojnih žrtev, 
kjer se jih bomo spomnili s pesmijo in molitvijo, nadaljevali bomo z molitvijo
za rajne na pokopališču pri pokopališkem križu. Ob 17h bomo v cerkvi 
molili rožne vence za verne rajne. 

* 2. novembra se spominjamo Vseh vernih rajnih. Sveti maši bosta ob 
7,30h in ob 18h. Po njih bodo molitve za verne rajne v cerkvi. V prvih 
osmih dneh meseca novembra Cerkev naklanja popolni odpustek za vsak 
obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh 
cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra, ter na prejšnjo ali naslednjo 
nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero, ter molimo po 
namenu Svetega očeta (npr. Oče naš).

* V torek 3. 11. ob 20h je redno srečanje zakonske skupine.
* Na prvi petek v mesecu novembru 6. 11. bom v dopoldanskem času obhajal 

bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega z posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V soboto 7. 11. je v Šentvidu nad Ljubljano v zavodu Svetega Stanislava od 
9h do 13h jesensko srečanje članov ŽPS 2. in 4. arhidiakonata (dekanije: 
Radovljica, Kranj, Šenčur, Tržič, Škofja Loka, Vrhnika, Cerknica, Ribnica, 
Grosuplje). Tema srečanja bo: Položaj družine v Sloveniji danes. 
(predavanje). Sledila bo predstavitev priročnika: Družina na poti k izviru.

* 32. nedelja med letom je zahvalna nedelja. Po obhajilu bomo zapeli 
zahvalno pesem za vse kar smo v tem letu po božji dobroti prejeli in leto 
preživeli. Pri obeh mašah je nabirka namenjena za ogrevanje cerkve 
in župnišča in za elektriko.

* Pridelke ali druge stvari s čimer bomo krasili prezbiterij prinesite v 
petek ali v soboto do 8h in jih pustite v lopi pod zvonikom. Kolikor jih 
boste prinesli, s tolikimi bo Janez Pečkaj lahko okrasil prostor pred oltarjem.

* Vabilo. Na zahvalno nedeljo, 8. 11. je v Domu krajanov Rovte ob 15. 
uri 20.dobrodelni koncert, ki ga pripravlja Župnijska Karitas Rovte. Geslo 
koncerta je: »V službi človekovega dostojanstva«. Na koncertu bo 
navzoč in nas bo nagovoril tudi ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore. 
Vsi lepo povabljeni!

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

Oznanila od 25.10.2015 do 8.11.2015, Leto XI. št. 22
VERUJEM V VEČNO ŽIVLJENJE

Ta  turobni  jesenski  čas,  ko  se  noč  daljša,  listje  odletava  in  se  narava
pogreza v počitek za novo pomlad, so si ljudje izbrali za toplo misel na naše
rajne,  pa  tudi  za  grenko  misel  na  lastno  smrt.  Vendar  apostol  Pavel  piše
Tesaloničanom : »Nočemo pa bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem, kako je
s tistimi,  ki  so zaspali,  tako da se ne boste vdajali  žalosti  kakor drugi,  ki
nimajo upanja« (1Tes 4,13). Žal na nekaterih krščanskih pogrebih ni opaziti
veliko razlike med tistimi, ki pravijo, da imajo vero in upanje, in tistimi, ki ju
nimajo. Jezus zelo jasno pokaže, kakšna drža naj bo označilna za njegove
učence: »Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte!
V hiši mojega očeta je mnogo bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel:
Odhajam, da vam pripravim prostor?« (Jn 14, 1-2). V tolažbo in spodbudo
poudarja, da njegov odhod ne pomeni, da jih res zapušča. Ne odhaja zato, da
bi nanje pozabil. Nasprotno! Še naprej bodo v ospredju in v srcu njegovih
skrbi. Njegov odhod bi lahko primerjali odhodu vodnika, ki je odšel naprej, v
meglo in temo, da nam naredi gaz, po kateri bomo lahko šli za njim. Odšel je
naprej, da nam izkrči pot in pripravi zatočišče, kjer nas čaka. 

Te Jezusove besede nam odpirajo okence za pogled v prihodnost. Ne o tem,
kako bo, ampak o tem, kaj bo. Kolikokrat se sprašujemo o življenju po smrti,
o tem, kaj se je zgodilo z našimi rajnimi, ki smo jih imeli radi, s katerimi smo
živeli,  se  trudili  in  trpeli.  Apostol  Janez  nas  pri  tem opozarja,  da  si  naše
prihodnosti pri Bogu ne moremo natanko predstavljati. »Ni se še pokazalo, kaj
bomo« (1 Jn 3,2), saj se na tem svetu in na osnovi zakonitosti in stanja tega
sveta  res  ne  more  pokazati.  Apostol  Pavel  pa  naravnost  ozmerja  tiste,  ki
zaradi tega, ker si prihodnjega življenja ne znajo predstavljati, vanj dvomijo.
»Neumnež! Kar ti seješ, ne oživi, če ne umre. In to , kar seješ, ni telo, ki bo
nastalo, ampak golo zrno, bodisi pšenice ali česa drugega. Bog pa mu da telo,
kakor  je  določil,  in  sicer  v  vsakem  semenu  lastno  telo«  (1  Kor  15,36).
Podobno in še neprimerno bolj, kot se zrno in želod razlikujeta od pšenične
bilke ali hrasta, se razlikujeta sedanje in prihodnje življenje.                    >>


