
26. nedelja med letom – Slomškova – Mihelova nedelja
      Ekumenski dan
Evangelij: V VEČNOSTI IMA VSE DRUGAČNO VREDNOST                 Lk 16,19-31

Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 25.9.2016 do 01. 10. 2016:
nedelja, 25.9.7:30h – za farane

10h  Franc Istenič, obletna, Rovte 126
ponedeljek, 
26.9. 

Sv. Kozma in Damijan, mučenca
19h  starši in bratje Molk, Rovtarske Žibrše 4

torek, 27.9. Sv. Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj lazaristov
19h  iz družine Kunc, Rovte 124

sreda, 28.9. Sv. Venčeslav, mučenec
19h  Godobovski, Petkovec 6a

četrtek, 29.9. Sv. Mihael, Gabrijel in Rafael, Nadangeli, praznik
19h  Miha Petkovšek, godovna, Rovte 131

petek, 30.9. Sv. Hieronim, duhovnik in Cerkveni učitelj
Smrtni dan ( 1999) Andreja Majcna, božjega služabnika
18h na Petkovcu - v zahvalo za 40 let zakona

sobota, 1.10. Sv. Terezija Deteta Jezusa
Začetek rožnovenske pobožnosti

(Nadaljevanje iz prve strani)
Rožni venec ima izredno vzgojno vrednost. Že po sebi je učinkovita šola življenja

v  Kristusu  ob  Marijinem  vodstvu.  Prvine,  ki  ga  sestavljajo,  so  zelo  preproste,
spadajo pa med najbolj častitljive, kar jih ima Cerkev v svoji molitveni zakonodaji.
Tako  Svetopisemski  je,  da  ga  nekateri  imenujejo  kar  »Evangelij  po  Mariji«,
podobno, kakor govorimo o Evangeliju po Mateju in podobno. Rožni venec namreč
vsebuje Gospodovo molitev »Oče naš«, ki je Krščanska molitev v najodličnejšem
pomenu besede; nato »Zdravamarija«, sestavljena iz dveh navedkov iz Evangelija in
iz  prošnje,  ki  jo  je  dodala  Cerkev  in  je  naslovljena  na  Devico  Marijo;  končno
slavospev  »Častbodi«,  v  katerem  Cerkev  od  najstarejših  časov  povzema  jedro
svojega verovanja v troedinega Boga. 

Dušo  vsem  tem  molitvenim  obrazcem  daje  zaporedno  premišljevanje  15.
skrivnosti, veselih, žalostnih in častitljevih, ki so vzete iz Svetega pisma. Sveti Janez
Pavel  II.  Je  dodal  še  en  del,  Svetli  del.  Te  skrivnosti  omogočajo  tudi
najpreprostejšim vernikom, da v duhu spremljajo glavne stopinje Kristusovega in
Marijinega  življenja  in  se  iz  tega  tako  rekoč  nadihajo  ozračja  vere,  upanja  in
ljubezni.  

Rožni venec lahko molimo sami zase ali pa skupno. Čas in kraj nista bistvena. Iz
otroških  let  se  spomnim,  da  smo  doma  v  družini  molili  rožni  venec  zlasti  v
jesenskem in zimskem času. V hiši je pri stenski uri visel dolg rožni venec z velikimi
jagodami. Oče ga je po večerji vzel v roke, ostali smo pokleknili ob klopi pri krušni
peči. Velikokrat me je premagal spanec. Na koncu je še oče zmolil litanije Matere
božje. Znal jih je na pamet, mi pa smo odgovarjali nato pa še molitev: Pod tvoje
varstvo pribežimo....                                                                                >>

27. nedelja med letom – Rožnovenska nedelja
      Začetek »Tedna za Življenje«
Evangelij: PROSIMO ZA MOČNO VERO                                            Lk 17,15-10
Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 2.10.2016 do 9.10.2016:
nedelja, 
2.10.

God svetih angelov varuhov
7:30h – za farane
10h  Antonija Hladnik, obletna, Rovte 145
14h – Rožnovenska pobožnost z Litanijami in blagoslovom

ponedeljek, 
3.10. 

Sv. Frančišek Borgia, duhovnik
18h  Marija Leskovec, obletna, Rovtarske Žibrše 21

torek, 4.10. Sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj frančiškanov
18h   Janez Pivk, trideseti dan, Rovte 43

sreda, 5.10. Sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica
18h  Minka Treven, obletna, Petkovec 11a

četrtek, 6.10. Sv. Bruno, duhovnik, ustanovitelj kartuzijanov
18h  Katarina Jereb, Rovtarske Žibrše 4

Prvi petek, 
7.10.

God Rožnovenske Matere božje
18h  Veronika, obletna, Milan in Dani Križaj
       Homovec Miro in Tomaž in Slavko Skvarča, dano iz Logatca

sobota, 8.10. 
Prva 
duhovniška

Dan celodnevnega češčenja v župniji
  8h vsi  iz družine Logar, godovna, Rovte 57
10h  Franc in Pavla Lukan, obletna, Petkovec 45
17h  Štefan Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 12

nedelja, 
9.10. 

28. Nedelja med letom
Janez Leonardi, redovni ustanovitelj
Sklep »Tedna za Življenje«
7:30h – za farane
10h  Andrej Loštrek, Rovte 72
14h – Rožnovenska pobožnost z Litanijami in blagoslovom

 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Ko sem se vozil v Vipavo sem tudi sam zase molil na avtobusu rožni venec, če nisem
imel  ob sebi  kakšnega sogovornika.  Pri  vojakih sva v mesecu maju zmolila rožni
venec po večerji v travi pod akacijami z bogoslovcem, ki je bil že v tretjem letniku
bogoslovja na Reki, Lovrić Josipom. Vse se da, samo, če človek to hoče in želi.   

»Moli, moli, rožni venec, ljubljeni slovenski krov, 
            zvesto nad teboj počival, bo Marijin blagoslov!«
 Ministriranje:

Teden od 25.9. do 2.10. Timotej in Anže Treven
Teden od 2.10. do 9.10. Matej Gnezda

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 21, od 24.9. do 30.9. sk. 22, od 1.10. do 7.10. sk. 23, od 8.10. do 14.10.



Ostala oznanila
* 26. nedelja med letom 25.9., zadnjo v mesecu septembru, 

praznujemo v župniji: »Mihelovo nedeljo« - Žegnanje. Cerkev je 
posvečena Svetemu nadangelu Mihaelu. Na to nas spominja oltarna slika v 
prezbiteriju, ki prikazuje boj nadangela Mihaela z zavrženimi angeli. Sliko je 
narisal Vrhničan, slikar Simon Ogrin leta 1914. Na to nedeljo je pri obeh mašah
ustaljeno darovanje za cerkev, tokrat za obnovo orgelske omare, katero je 
obnovilo Restavratorstvo Legan iz Žužemberka.
V slovenskem merilu pa praznujemo Slomškovo nedeljo.  In ekumenski dan. 

* V ponedeljek 26. 9. je ob 20h srečanje za člane Župnijske Karitas.
* Prvo srečanje za člane ŽPS bo v veroučni učilnici v sredo 28. 9. ob 

20h. Člani boste prejeli priročnik za ŽPS z naslovom: »Krščanski zakon in 
družina: njuna lepota in izzivi«, kar bo tema letošnjega pastoralnega leta.

* V petek 30. 9. goduje Sveti Hieronim. Zato bo sveta maša ta dan v 
cerkvi svetega Hieronima na Petkovcu ob 18h.

* Mesec oktober je mesec rožnega venca. Rožni venec bomo molili ob 
delavnikih vsak dan pred mašo kot doslej, ob nedeljah pa bo rožnovenska 
pobožnost ob 14h. Radi se udeležujte te molitve, za katero je dejal svetnik 
Janez Pavel II., da je najmočnejše orožje sedanjega časa. Tudi po domovih in 
družinah poživite to lepo molitev.

* Od ponedeljka 3. 10. bodo delavniške maše ob 18h.
* Na prvi petek v oktobru, 7. 10. bom v dopoldanskem času obiskal in 

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

* V soboto 8. 10 obhajamo v župniji Dan celodnevnega češčenja. Svete 
maše bodo: ob 8h, 10h in popoldne ob 17h. Prilika za sveto spoved bo
dopoldne od 7:30h do 11h in popoldne od 15h do 17h. Ob 16h bo 
molitvena ura pred Najsvetejšim.

* Prijavite se za Teharje za 2. 10, za spominsko mašo na Teharjah ob 11h. 
Odhod avtobusa iz Rovt ob 7h zjutraj. Prijavite se  na Jur Bus, tel:041 721 997.

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

25.9.  Vilma Kunc in Matjaž Gnezda  Klemen in Branka Jereb
2.10.  Veronika Kavčič in Franja Tušar  Helena Rupnik in Tadeja Gnezda

8.10.
ob 8h Lovrenc Skvarča in Ema Kavčič Mojca Skvarča in Meta Malavašič
ob 17h Maja Nagode in Marja Čuk

9.10.  Mojca Skvarča in Marjana Kavčič  Jerneja Kunc in Nevenka Malavašič
Pogrebne maše za september  Tadeja Gnezda
Pogrebne maše za oktober  Franja Tušar

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

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

Oznanila od 25.9.2016 do 9.10.2016, Leto XII. št. 20/290
OKTOBER, MESEC ROŽNEGA VENCA 

Sredi 16. stoletja je krščanskim deželam Evrope pretila skrajna nevarnost s strani
Turkov. Veliko zmago Kristjanov nad neprimerno močnejšim turškim brodovjem v
bitki pri Lepantu 7. oktobra 1571 je bila v tem pogledu odločilnega pomena. Nobena
pomorska bitka ni do tistega časa z ene in druge strani uporabila toliko bojnih ladij,
važno pa je dejstvo, da je krščanska zmaga tedaj dokončno iztrgala Sredozemlje
Islamskemu  gospodstvu  in  napravila  konec  prodiranja  Turkov  po  morju  proti
Zahodu. Papež Pij V. je skušal prebuditi tudi duhovne darove in sile zaveznikov. V ta
namen je določil post in javne molitve, posebej še molitve rožnega venca. Boj se je z
vso silo razvnel pri Lepantu ravno na 1. nedeljo v mesecu oktobru, prav tisti dan, ko
so se bratovščine rožnega venca zbrale in goreče molile rožni venec. Kristjani so
zmagali. Papež Pij V. je imel isti dan videnje v katerem je spoznal, da so v tistem
trenutku Kristjani zmagali, pohitel je v svojo kapelo, in se zahvalil Mariji za njeno
priprošnjo. Beneški senat je pod sliko, ki predstavlja znamenito bitko dal napisati:
»Ne moč, ne orožje, ne poveljstvo – vse to nam ni pridobilo zmage, ampak jo je
pridobila  Rožnovenska  Mati«.  Pij  V.  je  s  posebno bulo  odredil,  naj  bo  odslej  7.
oktober posvečen praznovanju »spomina na Svete Marije Zmagovalke«. 

Predmet  praznovanja je preblažena Devica Marija,  kolikor  njeno življenje  v
rožnem  vencu  premišljujemo  skupaj  z  Jezusovim,  ne  pa  ravno  podrobnejši
zgodovinski dogodek, ki je bil povod za nastanek tega praznika. S postavitvijo
praznika  Rožnovenske  Matere  božje  papeži  priporočajo  prav  vsem  vernikom
obliko pobožnosti, ki je za njihovo duhovno življenje prav posebno važna. Rožni
venec  je  več,  kakor  pa   kakršna  koli  navadna  pobožnost  –  to  je  naravnost
ustanova molitve, ki ima v Cerkvi na nek način uradni značaj. 

Papež  Janez  XXIII.  je  leta  1962 zapisal:  »Rožni  venec  kot  vaja  krščanske
pobožnosti  med verniki  latinskega obreda, ki  so znaten del katoliške družine,
zavzema pri  duhovnikih  in  redovnikih  takoj  za  sveto  mašo in  brevirjem prvo
mesto, pri laikih pa prvo mesto takoj za prejemanjem zakramentov. Je to oblika
pobožnega  zedinjevanja  z  Bogom  in  oblika  vedno  visokega  duhovnega
dviganja.«                                                                                           >>

http://zupnija.rovte.eu/

