
31. nedelja med letom – Zahvalna nedelja
Evangelij: JEZUS VABI K DELOM PO VERI       Mt 23,1-12

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 5.11.2017 do 11.11.2017:
nedelja, 5.11. 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
ponedeljek, 6.11. Sv. Lenart, opat

18h  Drago Burnik, obletna, Rovte 89a
torek, 7.11. 18h  Marija Leskovec, obletna, Rovtarske Žibrše 21
sreda, 8.11. Bogomir, škof

18h – v čast Angelom varuhom, Rovte 153
četrtek, 9.11. Posvetitev Lateranske bazilike, praznik

18h  Anton Peternel, obletna, Rovte 82g
petek, 10.11. Sv. Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj

18h  Slavka in Franc Novak, obletna, Petkovec 36
sobota, 11.11. Sv. Martin, škof

  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

********************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Zahvaljujem se vsem materam in očetom, ki se pogumno odzovejo
na Božje povabilo in postanejo varuhi novega življenja, ki zraste iz njih
in ob njih. Brez njihove pripravljenosti ne bi imeli prihodnosti ne kot
narod in ne kot Cerkev. 

Zahvaljujem se vam mladim in otrokom, ki v okolju svojih sošolcev,
prijateljev in znancem ohranjajo in poglabljajo prijateljstvo z Bogom in
tako postajajo sodelavci pri oznanjevanju. 

Posebna  zahvala  velja  vsem  starim,  bolnim  in  osamljenim,  ki
neprespane noči ter trpljenje in preizkušnje bolezni prinašajo pod križ
in jih skupaj z Jezusom izročajo Očetu v spravo za grehe sveta. 

Predvsem pa se danes zahvaljujem Bogu za vas, saj je najprej vsak
izmed vas velik dar Božje ljubezni za našo Cerkev. V hvaležnosti za
vas prosim Boga, naj vas spremlja s svojo nežno bližino, vas varuje in
blagoslavlja. 

msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof

********************************************************
Gospod, hvala ti za vse te ljudi, ki na poseben način vstopajo v moje
življenje in me bogatijo. Blagoslavljaj  vse njihove poti in jih vodi k
polnosti tvoje ljubezni.

32. Nedelja med letom
Evangelij: ČUJEČNOST ZA BOŽJI PRIHOD Mt 25,1-13

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 12.11.2017 do 19.11.2017:
nedelja, 12.11. Sv. Jozafat, mučenec

7:30h – za farane
10h  Viktor Šinkovec, obletna, Rovte 112a

ponedeljek, 13.11. Sv. Stanislav Kostka, redovnik
18h  Stanislav Skvarča, trideseti dan, Rovte 85a

torek, 14.11. Sv. Nikolaj Tavelić, duhovnik in tovariši mučenci
18h  Verica Gantar, obletna, Petkovec 31

sreda, 15.11. Sv. Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj
18h  Milka Turk, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 7b

četrtek, 16.11. Sv. Marjeta Škotska, karitativna delavka
Sv. Jedrt, devica
18h  Kisovcovi, godovna, Petkovec 46

petek, 17.11. Sv. Elizabeta Ogrska(Turingijska),redovnica
18h  Franc Brenčič, obletna, Marija in Janez, Petkovec 14

sobota, 18.11. Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla v Rimu, god
 9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljeva

nedelja, 19.11. 33. nedelja med letom
Začetek »Tedna zaporov« 
7:30h – za farane
10h  Terezija Reven, dano iz Lesnega Brda
          Srečanje zakonskih jubilantov 

 ********************************************************
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
5.11.  Cilka Jereb in Nevenka Malavašič  Tadeja Gnezda in Klemen Jereb
12.11.  Franja Tušar in Matjaž Gnezda  Klemen Jereb in Tadeja Gnezda
19.11.  Ema Kavčič in Vilma Kunc  Zakonski Jubilanti
Pogrebne maše za November  Matjaž Gnezda

 Ministriranje:

Teden od 5.11. do 12.11. Blaž Lukančič in Gašper Lukančič
Teden od 12.11. do 19.11. Matic Treven in Anže Treven

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

 Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 9, od 4.11. do 10.11. sk. 10, od 11.11. do 17.11. sk. 11, od 18.11. do 24.11.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* Na zahvalno nedeljo 5. 11. bomo po obhajilu Bogu v zahvalo, kar smo 

tekom leta prejemali duhovnega in materialnega, zapeli zahvalno 
pesem. Pri obeh mašah je ustaljena nabirka za ogrevanje cerkve in župnišča.

   Popoldne ob 15h je v Domu krajanov Rovte 22. 
dobrodelni koncert z geslom: »Kje sem doma?«, ki ga 
pripravlja Župnijska Karitas Rovte. Lepo vabljeni! 

* Delavniške maše bodo od ponedeljka 6. 11. v zimski kapeli. 

* Župnijska Karitas Rovte v ponedeljek 6. 11 od 16:30h do 17:30h  v 
spodnjih prostorih župnišča organizira zbiranje poljskih pridelkov in 
druge prehrane za duhovniški dom v Ljubljani - »Mane nobiscum«.  
Že v naprej hvala.

* V ponedeljek 6. 11. je po večerni sveti maši v veroučni učilnici priprava
na Krst za starše in botre. 
Starši k pripravi prinesite rojstni list otroka, družinsko knjižico, botri pa če so iz 
druge župnije, potrdilo o sposobnosti za botra. 

* V torek 7. 11. ob 20h je v župnišču redno srečanje zakonske skupine.

* V nedeljo 19. 11. je pri maši ob 10h srečanje zakonskih jubilantov, 
tistih, ki obhajajo:10, 20, 25, 30, 40, 50 in 60 obletnico poroke. 
Po sveti maši je v prizidku župnišča še družabno srečanje. Jubilanti vsi lepo 
vabljeni.

* Birmanci boste pri verouku prejeli birmanske prijavnice. Te boste do Božiča 
izpolnjene tudi s podatki za botre oddali pri verouku.

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

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

* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.

* Prenova v Duhu Logatec vabi v nedeljo, 19. 11. je ob 19h v cerkev v Dolnji 
Logatec k sveti maši za ozdravitev notranjih ran, molitev nad posamezniki in 
slavljenjem.

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

   Zahvala
Ob zahvalni nedelji se zahvalim vsem sodelavcem in 
sodelavkam, ki skrbite za duhovno in materialno 
podobo župnije. Župnik

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

Oznanila od 5.11.2017 do 19.11.2017, Leto XIII. št. 23/319

NADŠKOFOVA ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI
»Zmeraj se moramo zahvaljevati Bogu za vas bratje.« (2 Tes 1,3). 
Papež Frančišek je v svojih nagovorih večkrat poudaril pomembnost

treh ključnih besed za življenje v družini in vsaki drugi skupnosti. Te tri
besede so: Prosim, hvala in oprosti. 

Zahvalna nedelja  nas  vabi,  da vsem svojim dobrotnikom izrazimo
svojo  hvaležnost.  Hvaležnost  je  najprej  znamenje,  da  se  zavedamo
svojih  omejitev.  Sami  ne  znamo  in  ne  zmoremo  vsega.  Sami  tudi
nimamo vsega. Prav naše omejitve nas odpirajo za bližnjega, ko smo
pripravljeni sprejeti njegovo pomoč in njegovo dobroto. 

Po  drugi  strani  pa  pomoč  in  dobrota  ljudi  dokazujeta,  da  ljudje
presegamo sami sebe in z dobrimi deli gradimo skupnost, ki z dobroto
postane močnejša in večja, kot bi bila, če bi ostajali zgolj posamezniki,
zaprti sami vase. 

Obdarovanosti se močno zavedam tudi sam. Bogu večkrat izrečem
zahvalo  za  ljudi,  za  brate  in  sestre,  ki  s  talenti  in  velikodušnostjo
gradijo Cerkev v naši nadškofiji. Za zahvalno nedeljo se jim želim še
posebej zahvaliti. 

Najprej bratom duhovnikom in diakonom, ker v ta svet, tako ranjen
in  negotov,  s  svojim  zgledom  in  s  svojo  besedo  prinašajo  veselo
oznanilo evangelija in ljudi krepijo z zakramenti Cerkve. 

Zahvaljujem  se  redovnikom  in  redovnicam,  ker  s  zvestobo
posvečenemu življenju pogled svojih bratov in sester, ki živijo v svetu,
obračajo k uresničitvi v nebeškem kraljestvu. 

 >>


