
29. nedelja med letom – Misijonska nedelja
Evangelij: IMAMO DOLŽNOSTI DO BOGA IN SVETA Mt 22,15-21

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 22.10.2017 do 28.10.2017:
nedelja, 22.10. Sv. Janez Pavel II., papež

7:30h – za farane
10h  Terezija Reven, godovna, Rovtarske Žibrše 34
14h – Rožni venec in litanije z blagoslovom (molijo ga birmanci

8. skupine)
ponedeljek, 
23.10.

Sv. Janez Kapistran, duhovnik
18h  Milka Turk, osmi dan, Rovtarske Žibrše 7b

torek, 24.10. Sv. Anton M. Claret, škof
18h  Frančiška Dolenc, obl. in  iz družine Dolenc, Rovte 18b

sreda, 25.10. Sabina, Krizant in Darija, mučenka
18h  Valentin Križaj, obletna in  iz družine Križaj, Rovte 10

četrtek, 26.10. Lucijan, mučenec
18h  Slavko Skvarča, osmi dan, Rovte 85a

petek, 27.10. Sabina, mučenka
18h  Jože Trpin, obletna, Petkovec 28

sobota, 28.10. Sv. Simon in Juda Tadej, apostola
  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

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

22.10.  Cilka Jereb in Veronika Kavčič  Branka Jereb in Klemen Jereb
29.10.  Franja Tušar in Veronika Kavčič  Mojca in Niko Skvarča

1.11.
 Maja Nagode in Ema Kavčič  Helena Rupnik in Meta Malavašič
ob 14h – Branka Jereb in Matjaž Gnezda

2.11. ob 8h Vilma Kunc in Franja Tušar ob 18h – Jerneja Kunc, Mojca Skvarča
5.11.  Cilka Jereb in Nevenka Malavašič  Tadeja Gnezda in Klemen Jereb

Pogrebne maše za Oktober  Mojca Skvarča
Pogrebne maše za November  Matjaž Gnezda

 Ministriranje:

Teden od 22.10. do 29.10. Andraž Kavčič, Anže Treven in Monika Skvarča
Teden od 29.10. do 5.11. Matej Gnezda in Lovro Benedičič

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

 Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 7, od 21.10. do 27.10. sk. 8, od 28.10. do 3.11. sk. 9, od 4.11. do 10.11.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

30. Nedelja med letom – Žegnanjska nedela
Evangelij: LJUBI BOGA IN SVOJEGA BLIŽNJEGA Mt 22,34-40
Evangelij po Mateju
 Mašni nameni od 29.10.2017 do 5.11.2017:
nedelja, 29.10. Vrnitev na sončni čas, kazalci za eno uro nazaj

7:30h – za farane
10h  iz družine Kunc, Rovte 124
14h – Rožni venec in litanije z blagoslovom (molijo ga 

birmanci 9. skupine)
ponedeljek, 30.10. Marcel, mučenec

18h  Jakob Skvarča, obletna, Rovte 162
torek, 31.10. Sv. Bolfenk (Volbenk), škof

  8h  Cecilija, obletna in Vinko Trček, Rovte 9
sreda, 1.11. Vsi Sveti, slovesni in zapovedani praznik

7:30h – za farane
10h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
14h  straši Jesenko in sestra Hedvika, Rovte 34a
17h – Molitev rožnih vencev za rajne, v cerkvi

četrtek, 2.11. Spomin vseh vernih rajnih
  8h – za vse verne rajne
18h  Vinko Treven, godovna in Cveto Trček 
          in vsi  Dolencovi, Petkovec 28

Prvi petek, 3.11. Viktorin Ptujski, škof in mučenec
18h  Ludvik Bizjan, obletna, Petkovec 26a

sobota, 4.11. Prva 
duhovniška

Sv. Karel Boromejski, škof
 9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
18h  iz družine Šemrov, godovna, Rovte 100a

nedelja, 5.11. 31. nedelja med letom – Zahvalna nedelja
7:30h – za farane
10h  Bernarda in Rozalija Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3
15h – Dobrodelni koncert Župnijske Karitas 

z geslom »Kje sem doma?« v Domu krajanov Rovte

 Ostala oznanila
* Na misijonsko nedeljo, 22. oktobra, popoldne ob 14h bomo molitev rožnega 

venca namenili za duhovno podporo našim misijonarjem in misijonarkam. 
Nabirki pri obeh mašah sta namenjeni za potrebe v misijonih. Skupno 
vseslovensko praznovanje misijonske nedelje bo 22. oktobra v župniji Nova 
Gorica – Kristus Odrešenik. Ob 15h bo molitvena ura za misijonarje, ob 16h 
slovesno bogoslužje pod vodstvom Koprskega škofa msgr. dr. Jurija Bizjaka. 
Trenutno je v misijonih posvetu 48 slovenskih misijonarjev in misijonark. V 
cerkvi na Slovenskem je bilo lani zbranih 279.057,50€. Ta sredstva so bila takrat
razporejena za misijonske potrebe v Kamerunu. »Treba je izstopiti iz svojih 
udobnosti in se pogumno podati na obrobja, kjer ljudje potrebujejo luč 
evangelija«. (Iz letošnje papeževe poslanice za misijonsko nedeljo).      >>

http://zupnija.rovte.eu/


(Nadaljevanje oznanil s prejšnje strani)
V župniji smo letos obhajali deseto obletnico smrti duhovnika in 
misijonarja Jankota Slabeta, našega rojaka. Na misijonsko nedeljo se ga 
bomo spomnili pri popoldanski molitvi rožnega venca. 

* 30 nedelja med letom, 29. 10, je žegnanjska nedelja. Praznujejo jo zlasti 
v tistih župnijah, kjer se ne ve za datum posvetitve župnijske cerkve. Naša 
cerkev je bila posvečena 13. 8. 1743, pred 274 leti, na kar nas spominja vzidana
kamnita plošča v prezbiteriju z latinskim napisom.

* Z zadnjim dnem meseca oktobra zaključujemo mesec rožnovenske pobožnosti. 
Hvala vsem, ki ste molili rožni venec v cerkvi ali po družinah.

* V sredo 1. novembra obhajamo slovesni in zapovedani praznik Vseh 
Svetih. Svete maše bodo ob 7:30h, 10h in ob 14h. Po popoldanski maši 
bo v cerkvi opravilo z Bogoslužjem božje besede in molitvijo za rajne v cerkvi in 
na pokopališču ter pri kapelici povojnih pobojev. Ob 17h je v cerkvi molitev 
rožnih vencev za rajne. Namesto pretiranega cvetja in sveč na grobove, darujte 
za maše za rajne.

* Na dan spomina vseh vernih rajnih, 2. 11., bosta maši ob 8h in18h. Po 
obeh mašah bodo molitve za verne rajne.

* Cerkev v prvih osmih dneh novembra podeljuje popolni odpustek za 
vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Pogoj je, da smo bili pri spovedi in 
obhajilu, izpovemo vero ter molimo po namenu Svetega očeta (npr. Očenaš).

* Na prvi petek v novembru, 3. 11. 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 novembru 4. 11. je maša ob 18h. Po njej bomo zmolili litanije 
Matere božje za duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Zahvalna nedelja, 5. 11. je prilika za našo zahvalo Bogu in ljudem. Za 
vse kar prejemamo od njega in po ljudeh. Nabirka pri obeh mašah je 
namenjena  za ogrevanje cerkve in župnišča.
Kdor želi, lahko do petka zvečer prinese v lopo pod zvonikom pridelke in izdelke 
z katerimi bomo simbolično pokazali našo zahvalo Bogu in ljudem in z njimi 
okrasili oltarje. 

   Popoldne ob 15h je v Domu krajanov Rovte že 22. dobrodelni koncert 
z geslom: »Kje sem doma?«, ki ga pripravlja Župnijska Karitas Rovte. 
Pridite, da s svojim obiskom in prostovoljnim prispevkom skupaj 
pomagamo ljudem v stiski. 

* v času od 30. 10. do 5. 11. veroučenci nimajo verouka.
* V ponedeljek, 6.11. od 16:30 do 17:30 bo v župnišču zbiranje poljskih pridelkov.
* Na cerkvi na Petkovcu je bila zamenjana nova kritina.  Hvala Maji, 

Zvonetu, Janezu, Marku, Iztoku, Gašperju, Silvu, Marjanu,Tomažu in 
Francu za opravljeno delo. Bog vam povrni. 

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

Oznanila od 22.10.2017 do 5.11.2017, Leto XIII. št. 22/318
KLETEV ZOPER SVETEGA DUHA

Kletev ni  v  tem, da človek z besedo žali  Svetega Duha, marveč v tem, da
odklanja odrešenje, ki ga Bog nudi človeku po Svetem Duhu, ki deluje v moči
daritve na križu. Če človek zavrača »razkritje greha«, ki prihaja od Svetega Duha
in ima zveličaven značaj, hkrati zametuje »prihod« Tolažnika, tisti »prihod«, do
katerega je prišlo v velikonočni skrivnosti, v zvezi z odrešilno močjo Kristusove
krvi: krvi, ki »očiščuje vest od mrtvih del«. 

Vemo, da je sad takšnega očiščevanja odpuščanje grehov. Zato pa tisti, ki ne
mara za Duha in kri, ostane pri »mrtvih delih«, v grehu. Kletev zoper Svetega
Duha je  ravno radikalno odklanjanje tega odpuščanja,  ki  ga  Sveti  Duh deli  v
notranjosti, odpuščanja, ki zahteva resnično spreobrnjenje, katerega Sveti Duh
izvrši v vesti. Če Jezus trdi, da greh zoper Svetega Duha ne more biti odpuščen
ne na tem svetu ne v prihodnjem, trdi to zaradi tega, kjer je to »ne-odpuščanje«
kot svojim vzrokom povezano z »ne-kesanjem«, se pravi z radikalno človekovo
odklonitvijo,  da bi  se spreobrnil.  To  pomeni,  da  se tisti  človek noče obrniti  k
izvirom odrešenja,  ki  ostanejo  vendar  »vedno«  odprti  oikonomiji  odrešenja  v
kateri se udejanja poslanstvo Svetega Duha. Le-tá ima neskončno sposobnost za
črpanje iz teh izvirov: Iz mojega bo jemal, je dejal Jezus. Tako v človeških dušah
dopolnjuje odrešilno delo, ki ga je izvršil Kristus, ko jim deli njegove sadove. Greh
zoper Svetega Duha je torej greh, ki ga naredi človek, če si lasti in zahteva zase
domnevno »pravico«, da vztraja v zlu - v kateremkoli grehu - in že s tem odklanja
odrešenje.  Človek  ostane  vklenjen  v  greh  in  s  svoje  strani  onemogoča  svoje
spreobrnjenje in dosledno s tem tudi odpuščanje grehov, o katerem sodi, da ne
vsebuje  nič  bistvenega in  pomembnega za  njegovo življenje.  Tu stojimo pred
duhovno ruševino, zakaj kletev zoper Svetega Duha človeku ne dopušča uiti iz
ječe, v katero je vklenjen, ter se odpreti Božjim izvirom očiščenja in odpuščanja
grehov. Janez Pavel II


