
32. nedelja med letom – zahvalna nedelja
Evangelij: BOG DAJE VEČNO ŽIVLJENJE                                          Lk 20,27-38
Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 6.11.2016 do 12. 11. 2016:
nedelja, 6.11. 7:30h – za farane

10h  Ludvik in Marica Skvarča, obletna, Rovte 11
15h – V domu Krajanov, Rovte dobrodelni koncert ŽK Rovte

ponedeljek, 7.11. 18h  Franc Jereb, obletna, Rovte 125
torek, 8.11. Bogomir, škof

18h  iz družine Trpin, obletna, Petkovec 28
sreda, 9.11. Posvetitev Lateranske bazilike, praznik

18h  Andrej Rupert, godovna, Petkovec 13
četrtek, 10.11. Sv. Leon Veliki, papež

18h  Viljema Treven, dano Rovte 16
petek, 11.11. Sv. Martin, škof

18h  Ana Jurca, trideseti dan, umrla v Avstriji
sobota, 12.11. Sv. Jozafat, škof in mučenec

10h  Cvetka Kavčič in v zahvalo za 50 let zakona, 
mašuje p. Tomaž Mikuž

ZAHVALNA NEDELJA
Hvala, za vsako dobro jutro, hvala za vse življenja dni, 

hvala, ker lahko nate svoje preložim skrbi.
Hvala za vse prijatelje ti, hvala, Gospod za vsakogar, 

hvala, ker lahko dam dolžnikom odpuščanje v dar.
Hvala za delovno ti mesto, hvala za srečo sleherno, 

hvala za vse kar me navdaja s čisto radostjo.
Hvala za žalosti ti mnoge, hvala, da vedno me bodriš, 

hvala, da vedno roko svojo nad menoj držiš.
Hvala za dobro ti besedo, hvala da duh je tvoj mi moč, 

hvala, ker ljubiš vse, ki blizu so in daleč proč.
Vsako leto na nedeljo po prazniku vseh svetih obhajamo zahvalno nedeljo.
Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva,  ki  so v znamenje zahvale in
prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope, poljedelska ljudstva pa so darovala
enoletno  jagnje.  Z  nastopom judovstva  oziroma izhodom judovskega  ljudstva  iz
egiptovske sužnosti je zahvala dobila bogoslužni in odrešenjski pomen.
Praznik  zahvale  je  dan  hvaležnosti  in  zahvaljevanja,  vendar  ne  le  za  letino  in
pridelke,  ki  jih  je dala narava, ampak tudi  za druge darove, npr.  za spoznanje,
svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše življenje - vse,  kar smo
in kar imamo. 
Najvišja  oblika  zahvale  za  kristjane  je  daritev  svete  maše,  kjer  se  Bogu  Očetu
zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. 
Zahvala bližnjemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva. Hvaležnost
Bogu spominja na Darovalca dobrega.                               članica ŽPS

33. nedelja med letom
Evangelij: STANOVITNO ČAKAJMO KRISTUSOV PRIHOD                    Lk 21,5-19
Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 13.11.2016 do 20.11.2016:
nedelja, 13.11. Začetek »tedna zaporov«; Sv. Stanislav Kostka

7:30h – za farane
10h  Katarina in Jakob Treven, obletna, Rovte 54
         Srečanje zakonskih Jubilantov

ponedeljek, 
14.11. 

Sv. Nikolaj Tavelić, duhovnik in tovariši mučenci
18h  Viljema Treven, Rovte 39

torek, 15.11. Sv. Albert Veliki, škof in Cerkveni učitelj
18h  Marija Čuk in Erna Košir, Rovte

sreda, 16.11. Sv. Marjeta Škotska, karitativna delavka
18h  starši Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 35

četrtek, 17.11. Sv. Elizabeta Ogrska (Turingijska), redovnica
18h  Cecilija Trček, obletna in Vinko Trček, Rovte 9

petek, 18.11. Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla v Rimu
18h  Katarina Martinčič, obletna

sobota, 19.11. 15h – V zahvalo za 50 let življenja, letnik 1966
nedelja, 
20.11. 

Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
Sklep »tedna zaporov«; Začetek »Tedna Karitas«
7:30h – za farane
10h  Viktor Šinkovec, obletna, Rovte 112
15h – v Dol. Logatcu srečanje za člane ŽPS Vrhniške dekanije

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

6.11.  Veronika Kavčič in Cilka Jereb  Jerneja Kunc in Mojca Skvarča
13.11.  Ema in Veronika Kavčič  zakonski jubilanti
20.11.  Marjana Kavčič in Matjaž Gnezda  Branka Jereb in Helena Rupnik
Pogrebne maše za november  Vilma Kunc

Župnikova zahvala ob zahvalni nedelji. 
Pregovor  pravi:  Hvaležnega človeka se ni  treba bati  in  nehvaležnost  najbolj  boli.
Vsako  letno  obhajanje  zahvalne  nedelje  je  zato  prilika,  da  se  zahvalim  vsem
sodelavcem v župniji: Kar veliko jih je.  Zahvalim se vsem, ki pomagate oblikovati
liturgijo: pevcem z voditelji, ministrantom, bralcem beril, penkarjem, cvetličarni Anja
za krašenje cerkve, mežnijskim za razna opravila, vsem, ki čistite cerkev in župnišče,
tistim, ki pobirate pušico, Jožetu za nastavitev ure za maše. Za oznanila se zahvalim
Ronkotu  in  Petru,  za  poučevanje  verouka  Nevenki,  izrednima  delivcema  obhajila
Matjažu in Dragotu, vsem, ki sestavljate ŽPS, Župnijsko Karitas, Gospodarski svet in
opravljate službo ključarja, molitveni in zakonski skupini, ženam, ki urejate in skrbite
za  zelenjavni  vrt.  Zahvalim  se  vam  da  me  oskrbujete  z  vsakodnevnim  kosilom,
zahvalim se osebju gostilne Zajele. Verjetno je še kdo, pa ga nisem imenoval. 
Vsem v imenu župnije. Bog plačaj!



 Ostala oznanila
* Na zahvalno nedeljo 6. 11. se bomo Bogu zahvalili za vse, kar smo v tem 

letu duhovnega in materialnega prejeli, pa tudi za vse, kar smo drug od 
drugega in drug po drugem prejeli. Po obhajilu bomo zapeli zahvalno pesem. 
Nabirka pri obeh mašah je namenjena za ogrevanje cerkve in župnišča.
Popoldne ob 15h župnijska Karitas Rovte vabi na 21. dobrodelni koncert 
z geslom »v objemu dobrote« v Dom Krajanov Rovte.

* V ponedeljek, 7. 11. od 16:30h do 17:30h v spodnjih prostorih zbiranje 
poljskih pridelkov, jabolk  in druge prehrane. Zbrani pridelki so namenjeni za 
Duhovniški dom v Ljubljani, Mane nobiscum.

* Od ponedeljka 7. 11. bodo delavniške maše v zimski kapeli.
* V torek 8.11. je ob 20h v veroučni učilnici srečanje zakonske skupine.
* V sredo 9. 11. ob 19h je v Zavodu Svetega Stanislava Šentvid nad 

Ljubljano, ponovitev Hladnikovega večera z razstavo. Lepo vabljeni
* Od 13. do 20. 11. obhajamo »teden zaporov«. Vsako leto se obhaja v okviru 

Katoliške Cerkve po vsem svetu in tudi v drugih Krščanskih cerkvah ter skupnostih. 
Geslo letošnjega tedna je: »Gospod, usmili se!« Namen tedna je, da bi se kristjani 
zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in 
vseh drugih,ki skrbijo za zapornike. Robert Friškovec, zaporniški vikar.

* V nedeljo 13. 11. je pri maši ob 10h srečanje zakonskih jubilantov, tistih, 
ki obhajate 10, 20, 25, 30, 40, 50 in 60 let poroke. Po maši bo v prizidku 
župnišča še družabno srečanje. 

* V sredo 16. 11. je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Tema srečanja za 
november je: Biti preroški glas, priročnik - Krščanski zakon in družina, str. 20.

* V soboto 19. 11. je v Zavodu Svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano od 9h do
13h srečanje članov ŽPS 2. in 4. arhidiakonata. Namen srečanja je: Vzgoja 
občestva za sprejemanje ranjenih družin v župniji.

* Na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu, 20. 11. obhajamo praznik Jezusa Kristusa, 
Kralja vesoljstva. Vsakoletno srečanje članov ŽPS Vrhniške dekanije bo v 
župniji Dolnji Logatec ob 15h. 

* Mladi naše župnije ste povabljeni na mladinsko srečanje v petek 18. 11. 
ob 20h v župnišče. Približal se je Advent. Dogovoriti se moramo o izdelavi in 
postavljanju jaslic. Posebej še vabljeni tisti, ki imate veselje pri tem sodelovati in 
imate ustvarjalne ideje.

* V ponedeljek 21.11. je po večerni maši srečanje za člane Župnijske Karitas.
* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Molitvena skupina Prenova v Duhu Dol. Logatec vabi na sveto maša za ozdravitev 

družinskega debla in molitvijo nad posamezniki v nedeljo 6. 11. ob 19h.
Ministriranje:
Teden od 6.11. do 13.11. Matic Treven in Anže Treven
Teden od 13.11. do 20.11. Martin Kavčič in Andraž Kavčič

 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 3, od 5.11. do 11.11. sk. 4, od 12.11. do 18.11. sk. 5, od 19.11. do 25.11.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 6.11.2016 do 20.11.2016, Leto XII. št. 23/293
NADŠKOFOVA ZAHVALA NA ZAHVALNO NEDELJO

»O Bog, kako dragocena je tvoja dobrota! Človeški sinovi se zatekajo v senco tvojih
peruti!« (Ps 36,8). 

Iz  dneva  v dan  okušamo Božjo  dobroto,  ob  zahvalni  nedelji  pa  se  mu želimo še
posebej zahvaliti za vse dogodke, v katerih nam je razdajal svojo ljubezen, in vse ljudi,po
katerih nam je dokazoval, da hodi z nami. 

Gospod je bil z nami dober po daru svetega leta usmiljenja, v katerem smo v Jezusu
Kristusu spoznali obličje usmiljenega Očeta. Mnogi so prav po povabilu tega leta ponovno
odkrili,  da  je  Bog  odpuščajoči  Oče,  in  so  se  izročili  objemu  njegovega  usmiljenja.
Duhovnikom se zahvaljujem, ker so v tem letu na poseben način postajali orodje Božjega
usmiljenja pri  oznanjevanju Besede in podeljevanju  zakramentov.  Božjo  dobroto smo
doživeli tudi z obiskom kipa fatimske Matere Božje, ki je prebudila pobožnost in molitev
vernih in poglobila odnos do Jezusa Kristusa. 

Gospod je bil z nami dober po daru bratov in sester, po vsakem kristjanu in po vsakem
človeku. Zahvaljujem se vsem bratom in sestram po naših župnijah,  da ste bili  blizu
svojim duhovnikom, da ste z njimi sodelovali pri oblikovanju župnijskega življenja in pri
vzdrževanju cerkva in župnišč. Zahvaljujem se vam starši, da ste si prizadevali za vzgojo
otrok in ste jih vodili z besedo in življenjem. Zahvaljujem se vsem, ki ste z molitvijo in
pričevanjem krščanskega življenja posvečevali svoja delovna mesta in svoje sodelavce.
Hvala  lepa  vsem,  ki  ste  s  svojimi  darovi  in  sposobnostmi  stopali  tudi  v  oblikovanje
javnega življenja in si prizadevali za naše skupno dobro. Hvala tudi bratom in sestram
redovnikom in redovnicam za požrtvovalno služenje ljudem in za pričevanje posvečenega
življenja. Na poseben način se želim zahvaliti vsem, ki na kakršen koli način delate za
nove duhovne poklice ter za svetost in stanovitnost že poklicanih. Naj vaše molitve, dragi
bratje in sestre, predvsem pa vaše žrtve in vztrajanje v tihi zvestobi prebudi pogum in
veselje  v  srcih  vseh  poklicanih,  da  ne  bomo  pogrešali  oznanjevalcev  evangelija  in
delivcev kruha življenja. Zahvaljujem se vam tudi, da molite za svoje duhovnike in za
škofe, da bi bili  ponižni služabniki ubogega in križanega Gospoda. Hvala vam tudi za
dobronamerne spodbude in kritike,  s katerimi pomagate pri iskanju pravih odgovorov na
vprašanja, ki jih naš čas postavlja Cerkvi in vsem nam. 

Vsak dan molim za vse vas in se Bogu za vas tudi zahvaljujem. Naj njegova dobrota
blagoslavlja vaše dobroto.                            Msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof 

http://zupnija.rovte.eu/

