
28. nedelja med letom
Evangelij: POHVALA HVALEŽNEGA OZDRAVLJENCA                    Lk 17,11-319
Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 9.10.2016 do 15. 10. 2016:
nedelja, 9.10. Janez Leonardi, redovni ustanovitelj

Sklep »Tedna za Življenje«
7:30h – za farane
10h  Andrej Loštrek, Rovte 72
14h – Rožnovenska pobožnost z Litanijami in blagoslovom

ponedeljek, 
10.10. 

Sv. Florencij, mučenec
18h  Zvonka Nartnik, Rovte 29

torek, 11.10. Sv. Janez XXIII, papež
18h – v zahvalo Materi božji

sreda, 12.10. Sv. Maksimiljan Celjski, mučenec
18h  Vinko Treven, Petkovec 6a

četrtek, 13.10. Sv. Koloman, mučenec
18h  Terezija, god., Peter in Viktorija Hladnik, Petkovec 37a

petek, 14.10. Sv. Kalist, papež
18h  Ana Jurca, osmi dan, umrla v Avstriji

sobota, 15.10. Sv. Terezija Jezusa, devica in Cerkvena učiteljica
(Nadaljevanje iz prve strani)
Veliko mož in žena vseh starosti in profilov tudi danes pričuje za to usmiljeno

ljubezen.  Na  mnogih  krajih  se  evangelizacija  začenja  z  vzgojno  izobraževalno
dejavnostjo. Tako se oblikujejo osebe, sposobne evangelizirati naprej in prinašati
evangelij v najbolj nepričakovane kraje. Vera je zares Božji dar, ki pa raste po veri
in usmiljeni ljubezni oznanjevalcev.

Vsa ljudstva in vse kulture imajo pravico prejeti  sporočilo odrešenja. To je še
toliko bolj potrebno, če imamo pred očmi lakoto, nešteto krivic, vojn, kriznih žarišč,
ki čakajo na rešitev. Misijonarji izkušajo, da evangelij odpuščanja in usmiljenja lahko
prinese veselje in spravo, pravičnost in mir.

Evangeljsko  naročilo:  »Pojdite  torej  in  naredite  vse  narode  za  moje  učence:
krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati  vse,
karkoli  sem vam zapovedal« (Mt28,19–20) – se ni končalo, še več, vseh nas se
dotika in nas v sedanjih razmerah in izzivih zavezuje, da se čutimo poklicane v nov
misijonarski  »izbruh«.  Vsak kristjan  in  vsaka  skupnost  mora  odkriti,  kakšno pot
pričakuje od nas Gospod. Vsi smo poklicani, da sprejmemo Gospodovo vabilo, da
zapustimo svojo udobnost in pogumno dosežemo vsa obrobja, ki potrebujejo luč
evangelija.

V tem jubilejnem letu se izpolnjuje 90. obletnica svetovnega misijonskega dneva,
ki ga je spodbudila Kongregacija za evangelizacijo narodov in ga je potrdil papež Pij
IX. leta 1926. Zato se mi zdi prav, da se ponovno povežemo v potrebi za okrepitev
širjenja evangeljskega oznanila do konca sveta. Ne prenehajmo – tudi danes ne – z
udejanjanjem te geste misijonske povezanosti Cerkve po vsem svetu. Ne dovolimo,
da bi nam naše lastne skrbi skrčile srce. Nasprotno – razširimo ga, da bo čutilo z
vsem človeštvom.                                                                                     >>

29. nedelja med letom
Evangelij: BOG POMAGA DO PRAVICE                                            Lk 18,1-8

Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 16.10.2016 do 23.10.2016:
nedelja, 16.10. Sv- Marjeta Marija Alakok, redovnica

7:30h – za farane
10h  Bogomil Mikuž, obletna, Rovte 30
14h – Rožnovenska pobožnost z Litanijami in blagoslovom

ponedeljek, 
17.10. 

Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
18h  Jože Cigale, Rovtarske Žibrše 30

torek, 18.10. Sv. Luka, evangelist, praznik
18h na Praprotnem Brdu   starši Skvarča, Rovte 117

sreda, 19.10. Sv. Pavel od Križa, duhovnik
18h  Ciril Peternel, obletna, Logatec

četrtek, 20.10. Sv. Irena, mučenka
Smrtni dan (2003) božjega služabnika Antona Strleta
18h  Zavčanovi, Rovte 16

petek, 21.10. Sv. Uršula in tovarišice, devica in mučenka
18h  Veronika Gantar, obletna, Petkovec 31

sobota, 22.10. Sv. Janez Pavel II, papež
nedelja, 
23.10. 

30. Nedelja med letom- Misijonska nedelja
Sv. Janez Kapistran, duhovnik
7:30h – za farane
10h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
14h – Rožnovenska pobožnost z Litanijami in blagoslovom

 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Naj nas vse sveta Marija, vzvišena ikona odrešenega človeštva, misijonarski zgled

za  Cerkev,  nauči  ohranjati  in  negovati  živo  ter  skrivnostno  prisotnost  vstalega
Gospoda, ki prenavlja in do vrha napolnjuje z radostnim usmiljenjem odnose med
osebami, kulturami in narodi.

 V Vatikanu, na slovesni binkoštni praznik 2016, papež Frančišek

Potrebna je globoka vera,
da vidimo Kristusa v strtem telesu
in umazanih oblekah, 
pod katerimi je skrit najlepši med človeškimi sinovi

 Ministriranje:
Teden od 9.10. do 16.10. Matic Treven in Blaž Lukančič
Teden od 16.10. do 23.10. Martin Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 23, od 8.10. do 14.10. sk. 24, od 15.10. do 21.10. sk. 1, od 22.10. do 28.10.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj



Ostala oznanila
* V torek, 18. 10., na god Svetega evangelista Luka, je ob 18h maša v 

podružnični cerkvi na Praprotnem Brdu. Simbol evangelista Luka je vol, 
saj je simbol moči požrtvovalnosti. Po poklicu je bil zdravnik. Ta poklic odseva v
vsem njegovem Evangeliju: Hotel je zdraviti telesne in duševne rane. Pred očmi
je imel zgled Kristusa-zdravnika. »Jaz sem Gospod in tvoj zdravnik«: 
(2mojz,15,26). 

* V sredo 19. 10. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja meseca oktobra je: »Nekateri izzivi sodobnih družin«.

* 30. nedelja med letom, 23. 10. je misijonska nedelja. Geslo letošnje 
nedelje je: »Samo, če smo usmiljeni kakor Oče, smo misijonarji«. 
Skupno vseslovensko praznovanje misijonske nedelje bo letos v Celju pri 
Svetem Jožefu. Ob 15h bo molitvena ura in sveta maša, ki jo bo ob 
somaševanju daroval Celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek.
Doma bomo ob 14h molili rožni venec kot duhovno podporo vsem slovenskim 
misijonarjem in misijonarkam, posebej se bomo spomnili rajnega 
misijonarja rojaka Jankota Slabeta, ki je bil misijonar na 
Madagaskarju. Nabirka pri obeh mašah je to nedeljo namenjena slovenskim 
misijonarjem na različnih koncih sveta. Nabirko priporočam. 

* Tisti otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite 
župniku.

* Veroučenci, prijavite se za Slomškovo bralno priznanje. Starši, 
spodbudite jih. 

* Tisti otroci, ki čutite veselje do petja pri maši se vključite v otroški 
pevski zbor.

* V ponedeljek 24. 10 je ob 19h srečanje za člane Župnijske Karitas.
* Sodelovanje pri maši: Ko duhovnik pred Evangelijem moli vzklik 

Aleluja z vrstico ali pevci pojejo Alelujo vsi v klopeh vstanete, ne le 
takrat, koko duhovnik že začne brati Evangelij. Stoja pri maši pomeni:
Pripravljen sem, da poslušam Evangelij. 
Ko duhovnik povabi vernike z molitvijo: Molite bratje in sestre, da 
Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev«, odgovorite: »Naj 
SPREJME, Gospod, daritev iz tvojih rok..., ne pa spremlja...
Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.

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

9.10.  Mojca Skvarča in Marjana Kavčič  Jerneja Kunc in Nevenka Malavašič
16.10.  Marja Čuk in Matjaž Gnezda  Branka Jereb in Maja Nagode
23.10.  Vilma Kunc in Ema Kavčič  Klemen Jereb in Helena Rupnik
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 9.10.2016 do 23.10.2016, Leto XII. št. 21/291

POSLANICA SVETEGA OČETA
Samo, če smo »usmiljeni kakor Oče«, smo misijonarji 
Dragi bratje in sestre!
Izredno sveto leto usmiljenja, ki ga praznuje Cerkev, na poseben način osvetljuje

tudi  svetovni  misijonski  dan  2016:  vabi  nas,  da na  poslanstvo k  vsem narodom
gledamo kot na velik klic k delom usmiljenja. Zares smo na ta svetovni misijonski
dan  vsi  povabljeni,  da  »gremo  ven«  kot  misijonarji  in  da  vsak  od  nas  prinaša
sporočilo  Božje  nežnosti  in  sočutja  vsej  človeški  družini  –  s  svojimi  talenti,
ustvarjalnostjo, modrostjo in izkušnjami. Zaradi misijonskega poslanstva se Cerkev
zanima  za  vse,  ki  ne  poznajo  evangelija,  ker  želi,  da  bi  se  vsi  rešili  in  izkusili
Gospodovo ljubezen. Ima poslanstvo, da oznanja in prinaša utripajoče srce Božje
ljubezni po vsem svetu, dokler vesela novica ne pride do zadnje žene, do zadnjega
moža, zadnjega ostarelega, zadnjega mladega in do zadnjega otroka.

Usmiljenje je razlog, da se Očetovo srce veseli vsakogar. Od vsega začetka se Oče
z  ljubeznijo  obrača  k  naj  bolj  krhkim,  malim,  odrinjenim  in  zatiranim.  On  je
dobrotljivi, pozorni, zvesti in usmiljeni Bog. Božje usmiljenje je kot materino naročje.
To  je  kot  ljubezen  matere  do  njenih  otrok,  do  otrok,  ki  jih  bo  vedno  ljubila,  v
kakršnihkoli okoliščinah, naj se zgodi karkoli, ker so sad njenega telesa. Bog je v
svoji notranjosti ganjen, njegovo srce se obrača v njem in njegovo sočutje prekipeva
zaradi  krhkosti  in  nezvestobe  ljudstva.  Pa  vendar  je  usmiljen  z  vsemi,  ljubi  vsa
ljudstva in je nežen z vsemi ustvarjenimi bitji.

Ta ljubezen, to usmiljenje se najbolj pokaže, ko Božja Beseda postane ne le veselo
oznanilo  –  ampak  učlovečena  v  Jezusu  Kristusu.  Po  njem  prihaja  k  nam  tako
spodbudna beseda v prilikah, kot  utelešen Bog med nami in z nami.

Zato po delovanju Svetega Duha in prejemanju zakramentov prejemamo Kristusa,
stopamo za njim in lahko postanemo usmiljeni kakor naš nebeški  Oče, se učimo
ljubiti, kakor nas On ljubi, ter tako dopustimo, da naše življenje postane zastonjska
daritev, znamenje njegove dobrote. Cerkev se v tej ljubezni navdihuje glede načina
izpolnjevanja svoje poklicanosti; iz te ljubezni živi  in jo daje spoznavati ljudem, v
spoštljivem dialogu z vsemi kulturami in verskimi prepričanji.                           >>

http://zupnija.rovte.eu/

