
24. nedelja med letom

Evangelij: VESELJE V NEBESIH ZARADI SPREOBRNJENJA GREŠNIKOV  Lk 5,1-10

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 11.9.2016 do 17. 09. 2016:
nedelja, 11.9. 7:30h – za farane

10h  starši Jereb in brat France, obl. in godovna, Rovte 153
ponedeljek, 
12.9. 

God Marijinega imena
19h  Marija Brenčič, godovna, Janez in Franc, Petkovec 14

torek, 13.9. Sv. Janez Zlatousti, škof in Cerkveni učitelj
19h  Cecilija Hodnik, dano od sosedov

sreda, 14.9. Povišanje svetega Križa, praznik
19h  Ljudmila Petkovšek, godovna, Rovte 131

četrtek, 15.9. God žalostne Matere božje
19h  Alojzij Kavčič, Petkovec 6a

petek, 16.9. Sv. Kornelij, papež in Ciprijan, škof in mučenec
19h  Ludvik Bizjan, obletna, Petkovec 26a

sobota, 17.9. Sv. Robert Bellarmin, škof in Cerkveni učitelj

 *******************************************************
    (Nadaljevanje iz naslovne strani)

Sestra Terezija je več kot petindvajset let odgovorno, vendar povprečno 
poučevala zgodovino in zemljepis. Sestre v Loretu se je spominjajo po marljivosti, 
pripravljenosti za opravljanje nepomembnih nalog, sandalih, ki ji niso bile prav in 
duhoviti naravi. Leta 1931 je nekaj časa pomagala v majhni ambulanti za trpeče 
reveže. Že takrat je videla intimo in skrivnostno vez med njimi in trpečim Jezusom. 
V bolnišnični lekarni je visela slika Kristusa Odrešenika, ki ga je obdajala množica 
ljudi, njihovi obrazi pa so bili zaznamovani s trpljenjem. Ko je sestra Terezija skrbela
za množico čakajočih, je večkrat pogledala sliko in pomislila: »Jezus, to je zate in za
tvoje duše.« 

Leta 1937, malo pred večnimi zaobljubami in preden je postala »Mati Terezija«, 
je pisala duhovnemu voditelju, kako z veseljem nosi Križ z Jezusom. Razkrila je, da 
se je Križev nekoč bala. Zdaj pa je sprejela trpljenje in zaradi tega »živita z Jezusom
v ljubezni.« Narave teh Križev, ki so jo spravljale v jok, ni podrobneje opisala. 

Aprila 1948 je iz Rima prejela papeževo pismo o eksklavstaciji, z katerim so ji 
dovolili, da začne živeti v revnih predelih, obenem pa ostane redovnica. Odhod iz 
Loreta je bil nekaj najtežjega, kar je morala narediti. Odhajala je na eno 
najtemačnejših območij na svetu, kjer so vladale številne bolezni. Tja je odhajala 
sama. Loretske sestre so v Kalkuti izredno spoštovali. Njenemu delu so se pridružili 
tudi laiki. Njeno življenje je bilo polno veselja. Zakaj? Ker je v ubogih vedno 
odkrivala Jezusa. 

Geslo Matere Terezije je bilo: »Daj prisrčno in brezplačno pomoč najrevnejšim!« 
Na njenem nagrobniku piše: »Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.« (Jn 
13,43). Umrla je 5. septembra 1997 in je pokopana v Kalkuti. 

25. nedelja med letom – Nedelja svetniških kandidatov:
Baraga, Gnidovca, Vovka, Majcena, Strleta
Evangelij: IZBIRA MED BOGOM IN BOGASTVOM                       Lk 16,10-13
Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 18.9.2016 do 25.9.2016:
nedelja, 
18.9.

7:30h – za farane
10h  Marija Kamin, Franc in Marija Kogovšek, obl., Rovte 50a

ponedeljek, 
19.9. 

Sv. Januarij, škof in mučenec
19h  Marjanca, obl. in Jože Lukančič, god., Rovtarske Žibrše 16

torek, 20.9. Sv. Andrej Kim Taegon, duhovnik in drugi Korejski 
mučenci
7:30h  Marija Molk, Rovtarske Žibrše 4

sreda, 21.9. Sv. Matej, apostol in evangelist, praznik
19h  Jože Cigale, Rovtarske Žibrše 30

četrtek, 22.9. 19h  starši (Antonija in Leopold) Petkovšek, Petkovec 6b
petek, 23.9. Sv. Pij iz Pietrecine, duhovnik

19h  Vinko in Terezija Corn, Rovte 124
sobota, 24.9. 
Kvatrna

Blaženi Anton Martin Slomšek, škof, zavetnik učiteljev, 
vzgojiteljev, katehetov, kmetov, slovenskega kmetijstva 
in kmetijskega slovstva, zavetnik nove evangelizacije

nedelja, 
25.9. 

26. Nedelja med letom – Slomškova - Mihelova
7:30h – za farane
10h  Franc Istenič, obletna, Rovte 126

 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

11.9. Tadeja Gnezda in Nevenka Malavašič  Helena Rupnik in Maja Nagode
18.9.  Cilka Jereb in Irena Cepič  Marja Čuk in Jerneja Kunc
25.9.  Vilma Kunc in Matjaž Gnezda  Klemen in Branka Jereb

Pogrebne maše za september  Tadeja Gnezda
 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
 Ministriranje:

Teden od 11.9. do 18.9. Matic Treven in Blaž Lukančič
Teden od 18.9. do 25.9. Martin Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 19, od 10.9. do 16.9. sk. 20, od 17.9. do 23.9. sk. 21, od 24.9. do 30.9.
 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Zahvala. 
Župnijska Karitas Rovte se najlepše zahvaljuje vsem,ki so kakor koli in s čimerkoli
pripomogli pri nedeljskem srečanju Bolnih, invalidov in starejših. 

                        Bog vam povrni za vso pomoč.

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* 24. nedelja med letom, 11. 9., je katehetska nedelja, zato k mašam pridite 

otroci -  veroučenci in starši, da si ob začetku veroučnega leta izprosimo božji 
blagoslov, ki ga bomo potrebovali celo veroučno leto. Redni verouk pričnemo v 
ponedeljek 12. 9.. Veroučenci in starši upoštevajte pravila,ki so bila 
objavljena v tiskanih oznanilih št. 18/287 v uvodniku: »Veroučno leto.« 
Nabirka pri obeh mašah namenjena za Zavod Svetega Stanislava v Šentvidu 
nad Ljubljano. 
Na Svetih treh kraljih je ob 10h sveta maša – romarski shod.

* V soboto 17. 9.bo v Stični potekalo srečanje mladih – Stična mladih 
2016.Tako kot vsako leto, ste tudi letos mladi iz naše župnije vabljeni na to 
srečanje. Več o srečanju bo objavljeno v Družini, radiu Ognjišče, na spletu.

* V nedeljo  18. 9. bo na Rakovniku potekalo praznovanje nedelje svetniških 
kandidatov. Ob 15h bo v cerkvi molitev rožnega venca, nato somaševanje 
slovenskih škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil novomeški škof msgr. Andrej 
Glavan. V ospredju praznovanja bo lik božjega služabnika duhovnika Andreja 
Majcna. Po končani maši bo v cerkvi še kratka predstavitev beatifikacijskih 
postopkov.

* Zadnja nedelja v septembru je za našo župnijo »Mihelova nedelja.« V 
slovenskem merilu pa obhajamo »Slomškovo nedeljo« in »ekumenski
dan.« Na Mihelovo nedeljo je pri maši že ustaljeno darovanje za cerkev, tokrat
z namenom za obnovo orgelske omare.

* Starši, omogočite otrokom tudi naročilo ilustrirane revije Mavrica. 
Naročnina za 10 številk za leto 2016/17 znaša 37€.

* V ponedeljek 26.9. je ob 20h srečanje za člane Župnijske Karitas.
* Otroci prijavite se za Slomškovo bralno priznanje. Prijavnice dobite 

pri verouku.
Zahvala 
Letošnji oratorij je bil lep, poln otroškega smeha in veselja. Udeležilo se ga je 
55 osnovnošolcev in vodilo ga je 14 animatorjev. Da pa je vse potekalo brez 
težav se animatorji zahvaljujemo župniku Janezu Petriču za vso pomoč in 
pripravljenost ter podporo, Župnijski Karitas Rovte in Hieronimu Kavčiču za 
finančno podporo pri kupovanju materiala za oratorij, za sladkanje ob jogurtih 
in mleku kmetiji Rupa in Igorju Hladniku in podjetju OKK d.o.o. za najboljše 
kosilo s picami. Hvala pa seveda tudi staršem otrok, za zaupanje svojih otrok 
ter našim staršem za dodaten material, prevoz in vse nasvete. Brez vseh vas 
oratorij ne bi bil tako uspešen! 
Animatoriji: Urša in Tjaša Malavašič, Lovro in Martin Skvarča, Marjana in Ema
Kavčič, Lidija Hladnik, Eva Trček, Pika Artač, Angelika Skvarča, Lara Kavčič, 
Jerca in Ambrož Cigale, Alen Bogataj.
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 11.9.2016 do 25.9.2016, Leto XII. št. 19/289
MATI TEREZIJA 

Na nedeljo 4. septembra je papež Frančišek razglasil blaženo mater Terezijo iz 
Kalkute za svetnico. Bila je znamenje dobrote za ljudi od blizu in daleč. Prejela je 
številne nagrade, med drugimi Nobelovo nagrado za mir leta 1979. Ko je 5. 
septembra 1997 umrla je njen red misijonark ljubezni obsegal 594 hiš v 123. 
državah, v katerih je živelo več kot 3800 sester, skoraj 390 bratov, trinajst 
duhovnikov in nešteti sodelavci, ki po vsem svetu predano živijo po njenem duhu. 

Rodila se je 27. avgusta 1910 kot Agnes Gonxhe Bojaxhiu. Bila je najmlajša od 
treh otrok albanskih staršev. Odraščala je v več narodnostnem Skopju, kjer je bilo 
prebivalstvo različnih veroizpovedi. Njen oče je bil uspešen trgovec. Povedala je, da 
je imela srečno otroštvo. Na dan prvega Svetega obhajila (pri petih letih), je bila 
blagoslovljena z »ljubeznijo do duš«, božjim darom, ki je zaznamoval vse njeno 
življenje. 

Zaradi nenadne smrti ljubljenega očeta leta 1919 se je družina znašla v denarni 
negotovosti. Agnesino vero so krepile pobožna mama in duhovniki v domači župniji. 
Pri dvanajstih letih je začutila poklic, naj postane misijonarka med ubogimi, vendar 
ni hotela zapustiti mame. Poleg tega so je občasno obhajali dvomi. Je res poklicana, 
da bi »popolnoma pripadala Bogu«? Nekaj let pozneje jo je neki hrvaški duhovnik 
seznanil z duhovnimi vajami Svetega Ignacija Lojolskega, kjer je našla odgovor, ki ga
je iskala. Misel na misijonsko delo jo je kljub preizkušnjam in trpljenju, ki ga je 
prinašalo, navdajala z veseljem. Veselje je bilo edina potrditev, ki jo je potrebovala. 

Agnesin dokončni odhod, da bi postala Loretska sestra je bil vendar le začetek. Ko
je pri osemnajstih povedala mami, ji je ta šele čez nekaj časa dala blagoslov, poleg 
tega pa opomin, da mora hči zdaj pripadati »samo Bogu in Jezusu.« 

Leta 1928 je odplula v Indijo. Za redovno ime si je izbrala Terezija. Izrazito je 
poudarjala, da se ne imenuje po Veliki Tereziji Avilski, temveč Tereziji Deteta Jezusa,
»mali Cvetki.« Agnesi je bilo všeč, da je Terezija kazala pot k svetosti v zvestobi v 
majhnih stvareh in, da je govorila o veliki noči trpljenja, da bi drugim pridobila božjo 
milost. Dotaknilo se je je tudi Terezijino hrepenenje, da bi bi »ljubila Jezusa, kot ga 
še nihče ni ljubil.« To jo je spominjalo na materine besede.                         >>


