
32. Nedelja med letom - Zahvalna nedelja
Evangelij: UBOGA VDOVA JE DALA VEČ KO VSI                                             Mr 12,38-44

Evangelij po Marku
In govoril jim je v svojem nauku: »Varujte se pismoukov, ki radi hodijo v dolgih 
oblačilih in imajo na trgih radi pozdrave in v shodnicah prve sedeže ter pri gostijah prva 
mesta; ki vdovam hiše požirajo, medtem ko hinavsko opravljajo dolge molitve; te bo 
zadela hujša obsodba.« In Jezus je sedel nasproti zakladnici in gledal, kako ljudje 
mečejo denar v zakladnico. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Ko pa je prišla neka uboga 
vdova, je vrgla dva novčiča, kar je ena četrtinka. In poklical je svoje učence ter jim 
rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več ko vsi, kateri so metali v 
zakladnico. Zakaj vsi so vrgli od tega, česar imajo v izobilju, ta pa je vrgla od svojega 
uboštva vse, kar je imela, vse svoje premoženje.«

Mašni nameni od 8.11.2015 do 14. 11. 2015:
nedelja, 
8.11.

7:30h – za farane
 10h  Jože Cigale, Rovtarske Žibrše 30
 15h – V domu Krajanov Rovte, 20. Jubilejni koncert 

Župnijske Karitas Rovte
ponedeljek, 9.11. Posvetitev Lateranske Bazilike, praznik

18h  Staši in Franc Logar in Rozalija Rupnik, obletna, Rovte 50b
torek, 10.11. Sv. Leon Veliki, papež in Cerkveni učitelj

18h  Anton Peternel, obletna, Rovte 82g
sreda, 11.11. Sv. Martin, škof

18h  Franc, obletna, Janez in Marija Brenčič, Petkovec 14
četrtek, 12.11. Sv. Jozafat, škof in mučenec

18h  Cvetka Kavčič, obletna, Rovte 12
petek, 13.11. Sv. Stanislav Kostka, redovnik

18h  Slavko Skvarča, godovna, Rovte 85a
sobota, 14.11. Sv. Nikolaj Tavelić, duhovnik in mučenec
(Nadaljevanje iz prve strani)

Ob zahvalni nedelji se želim zahvaliti tudi vsem očetom in materam,
starim staršem in drugim, ki skrbijo za oznanjevanje evangelija in za
prenos svoje vere naslednjim rodovom. Prav v družini se srečamo z
najmanjšim jedrom Cerkve, v katerem je navzoč Gospod. Zahvaliti se
želim tudi vsem bratom in sestram, ki se v javnem življenju našega
naroda trudijo za vrednote, ki so po Božji volji. 

Ob misli na tako široko množico bratov in sester, ki storijo toliko
dobrega za Cerkev v naši nadškofi ji in v vsem narodu, občudujem
Božje delo in se zahvaljujem za Božje ljudstvo.

msgr. Stanislav Zore OFM nadškof   
Ministriranje:

Teden od 8.11. do 15.11. Matej Gnezda in Jure Kunc
Teden od 15.11. do 22.11. Matic Treven in Blaža Lukančič

33. Nedelja med letom
Evangelij: OB SODBI BO KRISTUS ZBRAL VSE SVOJE ZVESTE            Mr, 13,24-32

 Evangelij po Marku

Toda v tistih dneh, po oni stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe, in
zvezde bodo padale z neba, in nebeške sile se bodo majale. In tedaj bodo videli Sina 
človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In tedaj bo poslal svoje angele in 
zbral svoje izvoljence od štirih vetrov, od kraja zemlje do kraja neba.
Od smokvinega drevesa pa se učite prilike. Kadar postane njegova veja že muževna in 
požene liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: kadar boste videli, da se to godi, 
vedite, da je blizu – pred vrati. Resnično, povem vam: Ta rod ne bo prešel, dokler se vse 
to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle. Za tisti dan ali 
uro pa nihče ne ve, niti angeli v nebesih niti Sin, ampak le Oče. 

 Mašni nameni od 15.11.2015 do 22.11.2015:
nedelja, 
15.11.

Začetek »Tedna zaporov«.
7:30h – za farane
10h  Tilka Trpin in v čast svetemu Duhu, Rovtarske Žibrše 5
Srečanje zakonski jubilantov

ponedeljek, 16.11. Sv. Marjeta Škotska, karitativna delavka
18h  starši Jereb - Lebar, obletna, Rovte 41c

torek, 17.11. Sv. Elizabeta Ogrska (Turingijska), redovnica
18h  Zogarjevi, godovna, Petkovec 11b

sreda, 18.11. Posvetitev Bazilik sv. Petra in Pavla, god
18h  Brigita Trček, godovna, Rovte 82a

četrtek, 19.11. 18h  Zvonka Nartnik, obletna, Rovte 29a
petek, 20.11. 18h  Janez Istenič, dano Rovte 126
sobota, 21.11. Darovanje Device Marije, god
nedelja, 
22.11. 

Jezus Kristus, Kralje vesoljstva
Sklep »Tedna zaporov«, Sv. Cecilija, mučenka, 
zavetnica cerkvenega petja in glasbe  
7:30h – za farane
10h  Ivana in Štefan Mikuž, obletna, Rovte 30

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

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
8.11.  Veronika Kavčič in Cilka Jereb  Jerneja Kunc in Klemen Jereb
15.11.  Marjana Kavčič in Nevenka Malavašič  Marja Čuk in Alen Bogataj
22.11.  Marija Lukančič in Vilma Kunc  Mojca Skvarča in Metka Bogataj

Pogrebne maše za november  Tadeja Gnezda

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 23, od 7.11. do 13.11. sk. 24, od 14.11. do 20.11. sk. 1, od 21.11. do 27.11.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* Na zahvalno nedeljo 8.11. se bomo Bogu zahvalili za vse, kar smo 

duhovnega in materialnega prejeli v letu, ki je za nami. Po obhajilu 
bomo zapeli zahvalno pesem. Nabirka pri obeh mašah je namenjena za 
ogrevanje cerkve in župnišča. 
Ob zahvalni nedelji se zahvalim vsem faranom in sodelavcem za vse,
kar je bilo v župniji narejenega, tako v duhovnem kot materialnem 
smislu.

* 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!

* Župnijska Karitas Rovte organizira zbiranje poljskih pridelkov v 
ponedeljek 9.11. od 16:30h do 18h v spodnjih prostorih župnišča za 
duhovniški dom »Mane nobiscum« v Ljubljani na Lepem potu.

* Na 33. nedeljo med leto,m 15.11. bo pri maši ob 10h srečanje 
zakonskih jubilantov, tistih, ki obhajate: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 
letnice zakonske podaritve. Po maši bo še skupno srečanje v prostorih 
prizidka. Sveto mašo bo vodil in daroval voditelj nadškofijskega odbora za 
kulturo in tajnik škofijskega katehetskega urada gospod Milan Knep.

* V ponedeljek 16.11. ob 19h je v župnišču srečanje za člane 
Župnijske Karitas.

* V četrtek 19.11. bo po sveti maši imela srečanje in predavanje v 
zimski kapeli za birmance, starše in botre gospa Polona Vesel – 
Mušič. Lepo ste vsi povabljeni.

* Zadnja nedelja v cerkvenem letu 22.11. je slovesni praznik Jezusa 
Kristusa Kralja vesoljstva, ko obhajamo tudi god sv. Cecilije, device in 
mučenke, ki jo častimo kot zavetnico cerkvenega petja in glasbe. Ob njenem
godu se zahvalim vsem pevcem in zborovodjam, ter organistu Janezu za 
sodelovanje pri bogoslužju, za vaje in osebno pričevanje.

* V tednu med 15 in 21 novembru obhajamo »teden zaporov« 2015. 
naslov tedna zaporov: »Nova in živa pot« je vzet iz pisma Hebrejcem 
(Heb 10,19b-20). Teden nas bo vabil k povezanosti v molitvi za vse in za 
vsemi, ki se jih v življenju dotika realnost zapora.

   Zahvala: Župnijska Karitas Rovte se najlepše zahvaljuje vsem, ki ste se 
velikodušno odzvali na zbiralno akcijo zbiranja raznih osnovnih potrebščin, 
obleke in obutev za begunce. Res v kratkem času ste veliko darovali.
                                                         Bog vam bodi bogat plačnik.

   Župnijska Karitas Šentjošt vabi na 5. dobrodelni koncert, ki bo v nedeljo 15. 
novembra ob 15h v Kulturnem domu Ivana Cankarja v Šentjoštu.

   Župnijska Karitas Vrhnika vabi 11. dobrodelni koncert v soboto 21.11. ob 
18h v Dom Ivana Cankarja na Vrhniko.

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

Oznanila od 8.11.2015 do 22.11.2015, Leto XI. št. 23
NADŠKOFOVA ZAHVALA NA ZAHVALNO NEDELJO

»Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti!« Tako
molimo v drugi evharistični molitvi, ko se Bogu zahvaljujemo za vero in
življenjsko povezanost z njim. Vsaka sveta maša je zahvala za življenje
in odrešenje; je zahvala za vse ljudi, za stvari in dogodke, ki so nam
podarjeni. V preteklem letu nas je Gospod obdaril z mnogimi dogodki.
Zahvaljujem se mu za škofovsko posvečenje in vse Božje darove, ki so
s tem povezani. Zahvaljujemo se Bogu za imenovanje in posvečenje
pomožnega škofa. Zahvaljujemo se za odločitev svetega očeta papeža
Frančiška za napoved in pripravo svetega leta usmiljenja; prav tako se
Bogu zahvalimo za pogovore, pripravo in potek sinode o družini. 

Ob  zahvalni  nedelji  se  zahvaljujem  vsem  sobratom  duhovnikom,
diakonom  in  bogoslovcem,  da  odgovarjajo  na  klic  in  delajo  v
Gospodovem  vinogradu;  redovnikom  in  redovnicam  za  posvečeno
življenje,  za  pričevanje,  delo  in  molitev.  Zahvaljujem  se  svojim
sodelavcem na škofi ji za mnogovrstno služenje in ljubezen do Cerkve
v naši nadškofi ji. Zahvaljujem se številnim župnijskim sodelavcem po
vseh  župnijah  naše  nadškofi  je:  katehistinjam,  gospodinjam,
organistom, zborovodjem, cerkvenim pevcem, ministrantom, vsem, ki
skrbite za lepoto cerkva, pritrkovalcem ključarjem, članom župnijskih
pastoralnih  in  gospodarskih  svetov,  animatorjem,  skavtom;
zahvaljujem  se  vsem  članom  molitvenih  skupin,  duhovnih  gibanj,
vsem,  ki  sodelujete  pri  pastorali  zakoncev  in  družin;  vsem članom
Karitas ter drugih dobrodelnih skupin. Hvala tudi vsem vernikom, ki
materialno  skrbite  za  svoje  duhovnike  in  zanje  molite.  Hvala  tudi
vsem, ki  molite za Cerkev in za blagoslov življenja Cerkve darujete
svoje trpljenje. Zelo veliko je sodelavcev in dobrotnikov naše Cerkve,
ki živi in dela iz ljubezni do Boga in do svojih bratov in sester.      >>


