
25. Nedelja med letom – Slomškova – Mihelova nedelja
Evangelij: BOG JE BOLJŠI KAKOR ČLOVEK                               Mt 20,1-16a
Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 24.9.2017 do 30.9.2017:
nedelja, 24.9. Blaženi Anton Martin Slomšek, škof; Ekumenski dan

7:30h – za farane
10h  Franc Istenič, obletna, Rovte 126

ponedeljek, 25.9. Sv. Nikolaj iz Flüe, kmet
19h  Minka Treven, Petkovec 11a

torek, 26.9. Sv. Kozma in Damijan, mučenca
19h  iz družine Jereb in starši Lazar, Rovte 125

sreda, 27.9. Sv. Vincencij Pavelski, duhovnik, Redovni ustanovitelj 
Lazaristov
19h  Janez Pivk in  Pivkovi, obletna, Rovte 43

četrtek, 28.9. Sv. Venčeslav, mučenec
19h  Štefan Sivec, Petkovec 11

petek, 29.9. Sv. Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli, praznik
19h Mihael Petkovšek, godovna, Rovte 131 

sobota, 30.9. 
Kvatrna

Sv. Hieronim, duhovnik in učitelj
Smrtni dan (+ 1999) božjega služabnika Andreja 
Majcna, SDB
  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
17h na Petkovcu  Alojzij Kavčič, Petkovec 6b
18:30h – za srečen zakon

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

»Bog uporablja  nepopolne  ljudi« Zlahka  mislimo,  da  Bog  nikoli  ne  bi
mogel uporabiti človeka našega kova. Ob ljudeh, kot so Devica Marija, Jožef,
Peter  in  Janez,  sklepamo,  da  naša  vera  ni  dovolj  močna.  Primerjamo  se  z
njihovim junaškim, krepostnim življenjem in jim ne sežemo do kolen. 

Sveto pismo pa nam razkriva, kako je Bog uporabljal verjetne ali neverjetne
ljudi, ljudi, ki so bili  vredni in nevredni, izjemni in običajni. Abraham bi lahko
mislil, da je prestar, Jeremija pa ugovarjal,  da je premlad. Jakob je bil spletkar,
Mojzes je imel govorno napako, Gideon pa je bil slaboten in plašen. David je bil
morilec,  Matej  pa  cestninar.  Celo  veliki  apostol  Pavel  je  življenje  posvetil
preganjanju Cerkve, ki jo je ustanovil Jezus. Vsi so imeli pomanjkljivosti, Bog pa
jih je vse uporabil. 

Ni bilo pomembno, od kod so bili ljudje ali kaj so storili. Ni bilo treba, da bi bili
popolni, izjemno  nadarjeni, bogati ali z dobrimi zvezami. Apostol Pavel nam je
dal merilo, ki ga potrebujemo, če hočemo služiti Bogu: »Ni vas veliko modrih po
mesu, ni vas veliko mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu. Nasprotno, Bog
si je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro. ...Bog si je izbral tisto, kar je v očeh
sveta slabotno. ...Bog si je izbral tisto, kar je na svetu neplemenito po rodu in
zaničevano« (1Kor 1,26-28).   

26.  Nedelja  med  letom,  Rožnovenska,  mesec  Rožnega
venca, Začetek »Tedna za življenje«

Evangelij: GREŠNIKI POJDEJO V BOŽJE KRALJESTVO                          Mt 21,28-32

Evangelij po Mateju
 Mašni nameni od 1.10.2017 do 8.10.2017:
nedelja, 1.10. Sv. Terezija Deteta Jezusa, devica in Cerkvena učiteljica

7:30h – za farane
10h  Lucija Pišljar in vsi  Pivkovi, Rovtarske Žibrše 41
14h – Rožni venec in litanije z blagoslovom (molijo ga birmanci 

9. skupine)
ponedeljek, 
2.10.

Sv. Angeli varuhi, god
18h  Frančiška Arhar in  Marija Šebalj, obl., Rovte 104c

torek, 3.10. Sv. Frančišek Borgia, duhovnik
18h  iz družine Šenčur, Rovte 139

sreda, 4.10. Sv. Frančišek Asiški, Redovni ustanovitelj
18h  straši Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 35

četrtek, 5.10. Sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica
18h  Marija Molk, Rovtarske Žibrše 4

petek, 6.10. Sv. Bruno, ustanovitelj Kartuzijanov, god
18h  Frančiška Albreht, obletna, Praprotno Brdo 6

sobota, 7.10. Rožnovenska Mati božja, god
Dan celodnevnega  češčenja za župnijo Rovte
  8h  Jože Arhar, obletna, Rovte 104d
10h  Katarina Martinčič, obletna in Janez, Rovte 44
16h – Molitvena ura pred Najsvetejšim
17h  Amalija in Henrik Žerjal, obletna, Rovte 20a

nedelja, 
8.10. 

20. nedelja med letom; Sklep »Tedna za življenje«
7:30h – za farane
10h  Štefan Trpin, obl. in Marija Trpin, Rovtarske Žibrše 12
14h – Rožni venec in litanije z blagoslovom (molijo ga birmanci 

8. skupine)

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

24.9.  Vilma Kunc in Veronika Kavčič  Helena Rupnik in Mojca Skvarča
1.10.  Franja Tušar in Marja Čuk  Meta Malavašič in Branka Jereb

7.10.
ob 8h – Vilma Kunc in Franja Tušar
ob 10h – Helena Rupnik in Mojca Skvarča
ob 17h – Cilka Jereb in Marja Čuk

8.10.  Ema Kavčič in Matjaž Gnezda  Maja Nagode in Jerneja Kunc
Pogrebne maše za September  Nevenka Malavašič
Pogrebne maše za Oktober  Mojca Skvarča

* Spominska sveta maša na Teharjah bo v nedeljo 1.10. ob 11h. Odhod 
avtobusa iz Rovt ob 7h izpred cerkve. Prijavite Jur Bus, tel: 041 721-997



 Ostala oznanila
* Od sobote 23.9. do sobote 30. 9 2017 je v župniji kapelica s kipom 

Fatimske Marije. Družina, ki želi imeti kapelico en dan doma, naj se 
napiše na priložen list. Namen je ta, da bi se po družinah poživila molitev. 
Osrednje praznovanje slovenskega obhajanja fatimske stoletnice bo v Stični 
14.oktobra 2017. Pred tem bo posebna tri dnevnica – tri sobote pred 
praznovanjem in sicer: 23. in 30. septembra, ter 7. oktobra.

* Zadnja nedelja v septembru je v Sloveniji Slomškova nedelja, za našo 
župnijo pa Mihelova nedelja, župnijsko žegnanje. Pri maši je na to 
nedeljo že ustaljeno darovanje  za cerkev.

* V sredo 27. 9. je ob 20h srečanje za člane ŽPS. Na prvem srečanju boste 
člani prejeli priročnik za ŽPS z naslovom: »Iz roda v rod«. Posvečen je družini in
posredovanju vere  in duhovnih vrednot generacijam, ki prihajajo za nami.

* V petek, 29. 9. obhajamo god: Mihaela, Gabrijela in Rafaela. Svetemu 
Mihaelu je pri nas posvečena naša župnijska cerkev. Zato se ta dan v 
večjem številu udeležite svete maše.

* Delavniške maše bodo z mesecem oktobrom ob 18h.
* Mesec oktober je mesec rožnega venca. Tako kot že do sedaj, bomo molili 

rožni venec vsak dan pred sveto mašo, ob nedeljah bo rožnovenska pobožnost 
popoldne ob 14h kot samostojno bogoslužje. V nedeljo 1. oktobra molijo rožni 
venec birmanci 9. skupine, v nedeljo 8. 10. pa birmanci 8. skupine.

* V tednu po 1. oktobru bo spovedovanje veroučencev od 4. do 9. skupine.
* Za prvi petek v mesecu oktobru, 6. 10. bom v dopoldanskem času obiskal in 

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

* Na prvo soboto v mesecu oktobru, 7. 10. je celodnevno češčenje v 
župniji. Maše bodo ob 8h, 10h in 17h. Ob 16h je v cerkvi molitvena ura
pred Najsvetejšim. 
Spovedovanje zjutraj od 7:30h do 11h, popoldne od 15 do 18h.

* Vsak torek ima redna srečanja molitvene skupina Prenova v Duhu, v Dolnjem 
Logatcu, po večerni sveti maši, ki je ob 18h, v kapeli v domu M&M.

Ministriranje:
Teden od 24.9. do 1.10. Andraž Kavčič, Anže Treven in Monika Skvarča
Teden od 1.10. do 8.10. Matej Gnezda in Lovro Benedičič

 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu 
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 3, od 23.9. do 29.9. sk. 4, od 30.9. do 6.10. sk. 5, od 7.10. do 13.10.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 24.9.2017 do 8.10.2017, Leto XIII. št. 20/316
OBIČAJNI LJUDJE, IZJEMNA LJUBEZEN

Lidija je bila navdušena, ko je ugotovila,  da so ji  odobrili  napredovanje na nov
oddelek. Ni se ji obetala le višja plača, temveč  bo delala za enega najbolj cenjenih
direktorjev  v  podjetju.  Jakob  je  bil  znan  po  marljivosti  in  po  tem,  da  tudi  pod
pritiskom ohrani  mirno kri,  poleg  tega pa so  vsi  vedeli,  da je  prijazen  in  skrben
nadrejeni. Zlahka se je navadila novega dela in začela uživati v spodbudnem okolju
novega oddelka. Jakoba je le poredko videvala, vendar se ji je zdel srečen in umirjen.

Lidija  se  je  čez  nekaj  mesecev  neko  mirno  petkovo  popoldne  v  pisarni
nepričakovano zapletla v pogovor z Jakobom. Bila je presenečena, kako zlahka je
stekel pogovor. Kmalu sta se dotaknila tudi vere in Jakob ji je odkrito pripovedoval o
svoji veri. Povedal je, da vsak teden hodi na molitvena srečanja v župniji. Na enem
izmed njih pred nekaj leti je globoko doživel Boga, to pa je njegovo vero dvignilo na
novo raven ljubezni do Jezusa. Lidijo, ki je bila oddaljena katoličanka, je Jakobova
zgodba zanimala, zato je nekajkrat prišla na molitveno srečanje. 

Tudi  sama je opazila,  da se spreminja,  ko  je poslušala  zgodbe drugih  ljudi  na
srečanjih in začela vsak dan moliti. Tudi njen mož in otroci so opazili razliko. Laže se
je smehljala, bolj  potrpežljiva je bila do otrok, doma pa bolj  sproščena. Začela je
hoditi k maši in celo moža ji je uspelo prepričati, da se ji je pridružil. S časoma se je
vsa družina vrnila v Cerkev. 

Kje bi bila Lidija in njena družina danes, če se ne bi takrat pogovarjala z Jakobom?
Mogoče bi kako drugače obnovila vero ali pa tudi ne. Ne glede na to je jasno, da je
Jakobovo pričevanje močno vplivalo nanjo. 

»Uporabi  me,  Gospod« Vsak  dan  srečamo  veliko  ljudi.  Vsak  dan  dobimo
priložnost, da koga zbližamo z Jezusom, ga oddaljimo od njega ali ga prezremo in
sploh ne vplivamo nanj. Vprašanje je, ali verjamemo, da lahko imamo tak vpliv. Vsaka
naša beseda in dejanje sta lahko nova priložnost za pričevanje o Jezusu. Če se bomo
potrudili in vero razodevali z dobrimi deli, potrpežljivostjo in umirjenostjo, bomo imeli
dober vpliv. Vrata se bodo odpirala in dobivali bomo nove priložnosti. Potrebujemo
samo voljno srce in preprosto molitev: »Gospod uporabi me.«      >>

http://zupnija.rovte.eu/

