
27. Nedelja med letom
Evangelij: KAR JE BOG ZDRUŽIL, NAJ ČLOVEK NE LOČI Mr 10,2-16

Evangelij po Marku
Tisti čas so pristopili farizeji, in da bi Jezusa preizkušali, so ga vprašali: »Ali je dovoljeno
možu odsloviti ženo?« Odgovóril jim je: »Kaj vam je naróčil Mojzes?« Rekli so: »Mojzes
je  dovôlil  napisati  ločitveni  list  in  jo  odsloviti.«  Jezus  pa  jim je  rekel:  »Zaradi  vaše
trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot
moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater in se pridrúžil svoji ženi in
bosta oba eno telo. Tako nista več dva, ampak eno telo. Kar je torej Bog združil, tega naj
človek ne ločuje!« Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem. In govóril jim je:
»Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo; in če se ona loči od
svojega moža in se omoži z drugim, prešuštvuje.«
Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so prinašalce grajali. Ko je Jezus
to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne
branite jim, kajti  takšnih je Božje kraljestvo. Resnično, povem vam: Kdor ne sprejme
Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.« In objemal jih je, polagal nanje
roke in jih blagoslavljal

 Mašni nameni od 7.10.2018 do 13.10.2018:
nedelja, 7.10. Rožnovenska Mati božja, god

Začetek »Tedna za življenje«
7:30h – za farane
10h vsi  Isteničevi, dano iz Tolmina
14h – Rožni venec in litanije Matere božje z blagoslovom 

rožni venec molijo veroučenci 9. skupine.
ponedeljek, 8.10. 18h  Jereb Marija, obletna in Anton Jereb, Petkovec
torek, 9.10. Sv. Janez Leonardi, duhovnik

18h vsi  Zogarjevi
sreda, 10.10. Sv. Florencij, mučenec

18h  Franci Založnik, osmi dan, Rovte 128a
četrtek, 11.10. Sv. Janez XXIII., papež

18h  Milka Turk, obletna, Rovtarske Žibrše 7b
petek, 12.10. Sv. Maksimiljan Celjski, škof in mučenec

18h  Anica Slabe, obletna, Petkovec 32
sobota, 13.10. Koloman, mučenec

Dan celodnevnega češčenja za župnijo Rovte
 8h  Marija Kunc, Rovte 111 in  Janez Kunc, Rovte 63
10h  Mikuž Bogomir, obletna, Rovte 30
17h  sestra Francka Lampe, Petkovec 10

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Poskušaj  moliti  takole:  Potopi  se  v  Božjo  navzočnost!  Kliči  Svetega  Duha!

Hvaležno  in  spoštljivo  izrekaj  izbrano  starodavno  molitev!  Ne  onečasti  je  z
nepremišljenim drdranjem! Izrekaj jo počasi, kot da bi jo zlogoval. Tako bodo
besede, polne Duha, imele čas, da proniknejo vate in prebudijo v tebi ljubezen
do Ljubljenega. >>

28. Nedelja med letom 
Evangelij: ČE JEZUS KLIČE, SE MORAMO VSEMU ODREČI Mr 10,17-30

Evangelij po Marku

Mašni nameni od 14.10.2018 do 21.10.2018:
nedelja, 14.10. Sklep »Tedna za življenje«

7:30h – za farane
10h – v zahvalo za 50 let zakonskega življenja
14h – Rožni venec in litanije Matere božje z blagoslovom 

rožni venec molijo veroučenci 8. skupine.
ponedeljek, 15.10. Sv. Terezija Velika (Avilska), redovnica in cerkvena 

učiteljica
18h  Stanislav in Slavko Skvarča, obletna, Rovte 85a

torek, 16.10. Sv. Marjeta M. Alakok, devica
18h  Amalija, Henrik in Vlado Žerjal, Rovte 20a

sreda, 17.10. Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
18h  Janko Primožič in Minka Treven, Petkovec 11b

četrtek, 18.10. Sv. Luka, evangelist, praznik
18h na Praprotnem Brdu  starši Skvarča, Rovte 117

petek, 19.10. Sv. Pavel od Križa, duhovnik
18h  Ludvik Bizjan, obletna, Petkovec 26a

sobota, 20.10. Irena, mučenka
Smrtni dan(+2003)božjega služabnika Antona Strleta
18h  Vinko Treven in  iz družine Modrijan, Rovte 6

nedelja, 21.10. 29. Nedelja med letom; Misijonska nedelja
7:30h – za farane
10h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
14h – Rožni venec in litanije Matere božje z blagoslovom 

rožni venec molijo veroučenci 7. skupine.
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Na ta način si se izognil nevarnosti rutine. In ko boš naslednjič ponovno stopil
pred Gospoda, stori to zavestno in z ljubeznijo.

Glede molitve rožnega venca, ki ji je tradicionalno posvečen mesec oktober, pa
v razmislek tale zgovoren podatek. Matthew Kelly v svoji knjigi Ponovno odkriti
katolištvo spregovori o sedmih stebrih katoliške duhovnosti. Med njimi je poleg
spovedi, vsakdanje molitve, maše, Božje besede, posta in duhovnega branja tudi
molitev  rožnega  venca,  ki  nam  lahko  pomaga  rasti  v  krepostih.  Ko  namreč
povežemo telesna dobra dela s pozitivnimi notranjimi držami in nameni, rastemo v
krepostih. Poleg treh nadnaravnih ali t. i. teologalnih kreposti, ki so vera, upanje
in ljubezen (prim. 1 Kor 13,13), poznamo tudi čudovite človeške kreposti. Vsaka
desetka  rožnega  venca  nas  lahko  praktično  uvaja  v  eno  od  čisto  vsakdanjih
kreposti in nas uči, kako jo konkretno udejanjati v svojem vsakdanjem življenju.
Poglejmo  si  torej,  kakšni  so  lahko  ob  premišljevanju  in  molitvi  posameznih
skrivnosti  rožnega  venca  konkretni  sadovi  in  moja  osebna  rast  v  človeških
krepostih.



 Ostala oznanila
* V času od 7. do 14. oktobra obhajamo »Teden za življenje« geslo tedna 

je: »Studencev močnih, čistih sem željan« (France Balantič)
* V ponedeljek 8. oktobra je po večerni sveti maši v učilnici priprava na Krst za 

starše in botre. Starši k pripravi prinesite rojstni list otroka in Družinsko knjižico, 
botri pa potrdilo za botra, če ste iz druge župnije.

* V soboto 13. oktobra je v Župniji celodnevno češčenje. 
Svete maše bodo ob 8h, 10h in ob 17h. 
Prilika za sveto spoved bo dopoldne od 7:30h–11h, popoldne od 15h–17h. 
Vzemite si čas in pridite k mašam in osebnemu češčenju.

* Srečanje za člane ŽPS bo v sredo 17. oktobra ob 19h v veroučni učilnici. 
Tema srečanja za mesec oktober je: V enem Duhu Krščeni v eno Telo.
(Priročnik za člane ŽPS str. 9)

* Na god svetega evangelista Luka(18.10) bo sveta maša ob 18h na 
Praprotnem Brdu

* 18. oktobra ob 19h je redno srečanje za člane Župnijske Karitas.
* Na misijonsko nedeljo (21.10) je nabirka pri obeh mašah namenjena 

za potrebe v misijonih. Popoldansko molitev rožnega venca bomo namenili za
duhovno podporo vsem misijonarjem in misijonarkam po svetu.

* Starši omogočite veroučencem ilustrirano revijo »Mavrico«.
* Otroci, prijavite se za Slomškovo bralno priznanje pri verouku!
* Redna srečanja Prenove v Duhu v Logatcu so vsak torek po večerni maši v 

kapeli doma Marije in Marte.
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

7.10.  Tadeja Gnezda in Ema Kavčič  Meta Malavašič in Jerneja Kunc
13.10.ob 8h – Vilma Kunc in Veronika Kavčič

ob 10h – Helena Rupnik in Jerneja Kunc
ob 17h – Matjaž Gnezda in Tadeja Gnezda

14.10. Marija Lukančič in Marja Čuk  Klemen Jereb in Tomaž Jereb
21.10. Matevž Lukan in Peter Kavčič  Mojca Skvarča in Branka Jereb
Pogrebne maše za mesec oktober  Tadeja Gnezda

 Ministriranje:
Teden od 7.10. do 14.10. Monika Skvarča
Teden od 14.10. do 21.10. Lovro Benedičič in Gašper Lukančič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 11, od 6.10. do 12.10. sk. 12, od 13.10. do 19.10.sk. 13, od 20.10. do 26.10.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
 Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 7.10.2018 do 21.10.2018, Leto XIV. št. 20/343

 Beseda o molitvi
Poživiti starodavni zaklad molitve rožnega venca

Pretekla stoletja so nam zapustila neprecenljivo dediščino izjemnih umetniških
del. Pozoren opazovalec ob njih začuti  bogastvo človeškega duha, ki  se je do
neke mere uspel »utelesiti« v umetninah. A kaj se navadno zgodi? »Zob časa«
vztrajno načenja lepoto umetnine. Najprej ji vzame svežino, nato se fizično loti
njene celovitosti, ko jo kruši in neusmiljeno lomi, in že je načeta njena »duša« …
Le potrpežljiv poseg restavratorja lahko zaustavi ta uničujoči proces in umetnini
vrne izvirno lepoto in izpovedno moč.

Kristjani smo prejeli v dediščino še veliko dragocenejši zaklad, kot so umetnine,
ki  so  jih  polne  tudi  naše  cerkve.  Zaupan nam je  zaklad  starodavnih  molitev,
začenši z Gospodovo molitvijo, ki je najdragocenejša od vseh; pa drugimi, ki jih
znaš  na  pamet  in  jih  morda  vsak  dan izrekaš  … in  se  zdrzneš  pri  sklepnem
»amen« ob ugotovitvi, da so bile tvoje misli Bog ve kje, samo pri Bogu ne. Nekaj
podobnega  se  je  morda  zgodilo  tudi  z  molitvijo  rožnega  venca,  ki  je  postala
predolga, monotona in zato zanemarjena, morda celo pozabljena.

Kaj se je zgodilo? Kako je mogoče, da je neka molitev, ki je preživela stoletja,
morda celo tisočletje, ostala le na tvojih ustnicah, ni pa se dotaknila tvojega srca,
da bi lahko iz njega tudi privrela? Zgodila se ti je rutina! Ta je tisti neusmiljeni
»zob časa«, ki zmore izpiti dušo tudi svetim stvarem. 

Starodavne molitve so se vse po vrsti porajale iz globoke izkušnje Boga in so
zato nosilke Božjega. Iz njih prekipeva življenje, kajti v sebi ohranjajo moč duha
neštetih molivcev in so zmožne tudi danes poživljati tvojega duha. V tebi bodo
prebujale življenje, če jim boš ti skušal dati življenje in sicer tako, da boš odprl
srce in jim dovolil, da se ugnezdijo v njem kakor živ zarodek. >> 

http://zupnija.rovte.eu/

