
30. nedelja med letom – misijonska nedelja
Evangelij: BOG ODPUŠČA SKESANEMU GREŠNIKU                    Lk 18,9-14

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 23.10.2016 do 29. 10. 2016:
nedelja, 
23.10.

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

ponedeljek, 
24.10. 

Sv. Anton Marija Claret, škof
18h  Jože Lukančič, obletna, Rovtarske Žibrše 16

torek, 25.10. 18h  Frančiška Kunc in Anica Makorel, Petkovec 6b
sreda, 26.10. Sv. Lucijan, mučenec

18h  Žakelj in Bizjak, obletna
četrtek, 27.10. 18h  Veronika Gantar, dano od prijateljic
petek, 28.10. Sv. Simon in Juda Tadej, apostola, praznik

18h  Frančiška Arhar in Marija Šebalj, obletna, Rovte 104c
sobota, 29.10. Mihael Rua, duhovnik in redovnik

(Nadaljevanje iz prve strani)
Nekaj nam mora biti jasno. Jezus ne pravi, da je naš nebeški Oče krivičen ali

negostoljuben. Poudarek prilik sta človeka, ki prosita. To je jasno, ko Jezus po priliki
pove slavne besede »prosite, iščite, trkajte«. Jasno je tudi, ko priliko o vztrajni vdovi
konča z vprašanjem: »Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč
in dan vpijejo k njemu?« (Lk 18,7). Jezus nam v obeh prilikah naroča, naj bomo
vztrajni  in  naj  brez  zadržkov  nadlegujemo  očeta  z  prošnjami.  Lahko  mu  tudi
sitnarimo, če bo treba.

Ti  priliki  poudarjata,  da  je  nebeški  oče  dober  in  usmiljen.  Moč  ima,  da  nam
pomaga, in nam tudi bo. Naš Bog nikoli ne spi. Nikdar ga ne moti, kadar pridemo k
njemu. Sprejema naše molitve. Z veseljem in obilno nam daje to, kar potrebujemo.
Dober Bog je.

Ob enem pa ti priliki poudarjata gorečnost, ki jo Bog želi od nas, kadar prihajamo
k njemu. Želi, da prosimo, iščemo in trkamo. Želi, da vztrajno trkamo na vrata. Tega
ne  dela  zato,  da  bi  nas  dražil  ali  se  delal  nedostopnega,  temveč,  ker  ve,  da
vztrajneje  ko  bomo molili  za  nekoga,  globlje  se  bodo  njegove  potrebe  in  skrbi
ukoreninile v našem srcu. 

Ve,  da Svetemu Duhu nismo dali  priložnosti,  da  bi  nam omehčal  srce  in  nas
spodbudil k večjemu sočutju, če samo na hitro zmolimo in gremo naprej.
Ministriranje:
Teden od 23.10. do 30.10. Timotej in Anže Treven
Teden od 30.10. do 6.11. Matej Gnezda, Lovro Benedičič,

Blaž Lukančič in Gašper Lukančič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 1, od 22.10. do 28.10. sk. 2, od 29.10. do 4.11. sk. 3, od 5.11. do 11.11.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

31. nedelja med letom – Žegnanjska nedelja
Evangelij: JEZUS VABI GREŠNIKE K POKORI                                       Lk 19,1-10

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 30.10.2016 do 6.11.2016:
nedelja, 30.10. Vrnitev na sončni čas, kazalci eno uro nazaj

7:30h – za farane
10h vsi  iz družine Slabe, Rovte 29
14h – Rožnovenska pobožnost z Litanijami in blagoslovom

ponedeljek, 
31.10. 

Sv. Bolfenk (Volbenk), škof; Dan reformacije
Sklep meseca Rožnovenske pobožnosti
  8h  Marija in Franc Zorec in vsi  Kogovškovi, Rovte 116

torek, 1.11. Vsi sveti, slovesni in zapovedani praznik
7:30h – za farane
10h  Bernarda in Rozalija Lukan, Praprotno Brdo 3
14h  starši Ostrman, brat Franc in Vinko Kogovšek
17h – Molitev rožnih vencev za rajne, v cerkvi

sreda, 2.11. Spomin vseh vernih rajnih
7:30h – za vse verne rajne
18h vsi  Godobovski, Petkovec 6b

četrtek, 3.11. Sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec
18h  starši Rupnik in Marica Mlinar, Rovte 6

petek, 4.11. Prvi 
petek

Sv. Karel Boromejski, škof
18h – v zahvalo za pomoč in za zdravje, Rovte 98

sobota, 5.11. 
Prva duhovniška

Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika

nedelja, 6.11. 32. Nedelja med letom- Zahvalna nedelja
7:30h – za farane
10h  Ludvik in Marica Skvarča, obletna, Rovte 11
15h – V domu Krajanov, Rovte dobrodelni koncert ŽK Rovte

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

23.10.  Vilma Kunc in Ema Kavčič  Klemen Jereb in Helena Rupnik
30.10.  Tadeja Gnezda in Veronika Kavčič  Mojca Skvarča in Jerneja Kunc

1.11.
 Ema Kavčič in Cilka Jereb  Matjaž Gnezda in Branka Jereb
 Ob 14h Nevenka Malavašič in Maja Nagode

2.11.  Franja Tušar in Vilma Kunc  18h Meta Malavašič, Lovrenc Skvarča
6.11.  Veronika Kavčič in Cilka Jereb  Jerneja Kunc in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za oktober  Franja Tušar
Pogrebne maše za november  Vilma Kunc

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

http://zupnija.rovte.eu/


 Ostala oznanila
* 30. nedelja med letom, 23. 10. je misijonska nedelja. Nabirka misijonske 

nedelje namenjena za potrebe v misijonih. Ob 14h je molitev rožnega venca. 
Molili bomo vse slovenske misijonarje posebej še za našega rojaka  Jankota 
Slabeta, ki je oznanjal Jezusov nauk in sejal besede evangelija na Madagaskarju.

* V ponedeljek 24. 10 je ob 19h srečanje za člane Župnijske Karitas.
* 31. nedelja med letom je žegnanjska nedelja. Obhajajo jo povsod, kjer ne 

vedo  za dan posvečenja. Naša župnija obhaja žegnanjsko nedeljo, na zadnjo 
nedeljo v septembru. Dan posvečenje cerkve je znan: 13. 8. 1743.

* V torek 1. novembra Cerkev obhaja slovesni in zapovedani praznik vseh 
svetih. Spominjamo se vseh tistih, ki jih je Cerkev razglasila za svetnike, pa tudi 
tistih, ki so sveto in po Evangeliju živeli, pa uradno niso bili prištete med blažene ali
svetnike. Svete maše bodo: ob 7:30h, 10h in ob 14h. Popoldansko opravilo v 
čast vsem svetnikom bomo nadaljevali po maši z bogoslužjem božje besede in 
molitvami za verne rajne v cerkvi in na pokopališču. Ustavili se bomo tudi pri kapeli
povojnih žrtev. Molitev bomo zaključili pri pokopališkem križu. Ob 17h bomo 
molili rožne vence za verne rajne. Radi se udeležite tega molitvenega srečanja.

* V sredo 2.11. je spomin vseh vernih rajnih. Sveti maši bosta ob 7:30h in 
18h. Po obeh mašah bodo molitve za verne rajne, v cerkvi. 
Namesto pretiranega cvetja in sveč na grob, raje darujte za svete maše 
za rajne. Tudi to je eno od duhovnih del usmiljenja.

* Cerkev nam v prvih osmih dneh meseca novembra naklanja popolni  
odpustek za vsak obisk pokopališča in molitve za rajne. Lahko ga 
prejmemo tudi v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra, ter na prejšnjo 
ali naslednjo nedeljo, če smo bili spovedi in obhajilu, izpovemo vero ter molimo po 
namenu Svetega Očeta. (npr.: Oče naš)

* Na prvi petek v novembru 4. 11. bom v dopoldanskem času obiskal bolne 
in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega z 
posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* 32. nedelja med letom 6. 11. je zahvalna nedelja. Kdor želi prinesti 
poljske pridelke ali kakšno drugo stvar, s katero bomo okrasili oltarje, 
Bogu v zahvalo, naj prinese v lopo pod zvonikom do petka zvečer.
Na zahvalno nedeljo bomo pri obeh mašah po obhajilu zapeli zahvalno 
pesem. Bogu se bomo zahvalili za vse duhovne darove in materialne stvari, pa tudi
za vse, kar smo v tem letu prejeli drug od drugega in drug po drugem. Nabirka 
pri obeh mašah je namenjena za ogrevanje cerkve in župnišča.

Vabilo: Župnijska Karitas Rovte vabi v nedeljo 6. 11. ob 15h na že 21. 
dobrodelni koncert z geslom »v objemu dobrote« v Dom Krajanov Rovte.

* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Molitvena skupina Prenova v Duhu Dolnji Logatec vabi na svoja redna tedenska 

srečanja vsak torek ob 18:45h (po večerni maši) v kapelo v domu Marije in Marte.
Sveta maša za ozdravitev družinskega debla, slavljenje  in molitvijo nad 
posamezniki bo v nedeljo 6. novembra ob 19h v cerkvi v Dolnjem Logatcu

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

Oznanila od 23.10.2016 do 6.11.2016, Leto XII. št. 22/292

VZTRAJAJTE V MOLITVI
Nekoč je živela žena, ki je nenehno molila za moža in tri otroke. Bila je edina 

verna v družini in neskončno si je želela, da bi tudi vsi drugi sprejeli vero. Zlasti eden
izmed otrok ji je zadajal več srčne bolečine kot druga dva. Bil je zelo bister in tega se
je zavedal. Ukvarjal se je z najnovejšimi filozofskimi smermi ter živel v uživaštvu in 
zadovoljevanju svojih lastnih potreb. Poleg tega je zaplodil nezakonskega otroka. 
Njegova mama je vedela, da mu razumsko ni kos, zato je storila nekaj drugega. 
Molila je zanj. Nenehno. 

Sčasoma je žena našla novega duhovnega voditelja, ki jo je spodbujal, naj vztraja
v  molitvi.  »Sin  tolikih  solza  gotovo  ne  bo  propadel,«  ji  je  dela.  Nato  se  je
spoprijateljil z njenim sinom. V nasprotju z drugimi, ki so ga hoteli pridobiti na svojo
stran, mu je bil  ta mož intelektualno kos.  Nazadnje je mladenič zaradi zgleda in
utemeljitev duhovnega voditelja sprejel Gospoda in se spreobrnil v katoliško vero.

Lahko bi  rekli,  da sta modrost in pričevanje duhovnega voditelja nazadnje vse
spremenila,  vendar  nikoli  ne  smemo  pozabiti  molitve  fantove  matere.  Njena
vztrajnost se je naposled izplačala. 

Če niste ugotovili, za koga gre: Mati je bila sveta Monika, duhovni voditelj sveti
Ambrož, sin pa veliki sveti Avguštin.

Monikina zgodba nas uči, da priprošnja ni odvisna od stopnje svetosti, temveč tudi
od naše ponižnosti  in  vztrajnosti.  Zato si  poglejmo dve Jezusovi  priliki:  prilika  o
vztrajnem prijatelju in vztrajni vdovi (prim. Lk 11,5-8;18,1-8).

V priliki o vztrajnem prijatelju je Jezus opisal moža, ki je pozno ponoči potrkal na
sosedova vrata in ga prosil za nekaj kruha. Možak je vztrajno trkal, čeprav je prijatelj
ugovarjal. Nazadnje je vstal in mu dal, kar je hotel – če že ne zaradi prijateljstva, pa
zato, ker je upal, da bo šel lahko nazaj spat.

Jezus je povedal podobno zgodbo o vztrajni vdovi. Neomajno je zahtevala pravico
od krivičnega sodnika.  Ni  si  težko  predstavljati,  da se  je  sodnik  vsako jutro bal
vdovinega prihoda. Vedel je, kaj bo rekla in kako se bo odzval. Nazadnje se je vdal,
misleč: »Moram se znebiti te ženske, sicer me bo spravilo ob pamet.«              >>


