
31. Nedelja med letom – Zahvalna nedelja
Evangelij: ZAPOVED LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA JE ENAKA LJUBEZNI DO BOGA

Mr 12,28-34

Evangelij po Marku
Tisti čas je eden izmed pismoukov pristopil k Jezusu in ga vprašal: »Katera je
prva od vseh zapovedi?« Jezus je odgovóril: »Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod,
naš Bog, je edini Gospod. Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse
duše,  z  vsem  mišljenjem  in  z  vso  močjo.  Druga  pa  je  tale:  Ljubi  svojega
bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.«
Pismouk  mu je  rekel:  »Dobro,  učitelj.  Resnico  si  povedal:  On je  edini  in  ni
drugega razen njega, in ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umevanjem in z vso
močjo ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe je več kakor vse žgalne daritve in
žrtve.« Ko je Jezus videl, da je pametno odgovóril, mu je rekel: »Nisi daleč od
Božjega kraljestva.« In nihče si ga ni drznil še kaj vprašati.

 Mašni nameni od 4.11.2018 do 10.11.2018:
nedelja, 4.11. Sv. Karel Boromejski, škof

7:30h – za farane
10h – v zahvalo za 80 let življenja, Petkovec
15h – v Domu Krajanov Rovte 23. dobrodelni koncert 

Župnijske Karitas Rovte
ponedeljek, 5.11. Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika

18h  Treven, godovna, Petkovec 46
torek, 6.11. Sv. Lenart, opat

18h  Franci Založnik, trideseti dan, Rovte 128a
sreda, 7.11. 9:30h – molitev pred Najsvetejšim – Sodalitetna Konferenca

10h  Franci Založnik, Rovte 128a
četrtek, 8.11. Bogomir, škof 

18h  Bizjanovi in  Breznikovi, Petkovec 26a
petek, 9.11. Posvetitev lateranske bazilike, praznik 

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

18h  Domen Kavčič, dano Petkovec 37d

********************************************************

Zahvala
Ob zahvalni nedelji se zahvalim vsem sodelavcem za pomoč in 
sodelovanje v župniji tako na duhovnem kot na gospodarskem 
področju. Bog vsem povrni.   

Župnik.

32. Nedelja med letom 
Evangelij: UBOGA VDOVA JE DALA VEČ KOT VSI Mr 12,38-44

Evangelij po Marku
Tisti  čas  je  Jezus  med  svojim  poučevanjem  govóril  množicam:  »Varujte  se
pismoukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih in si želijo pozdravov ljudi na
trgih, prvih sedežev v shodnicah in častnih mest na gostijah, ki vdovam požirajo
hiše in hinavsko opravljajo dolge molitve; ti bodo strože sojeni.« Sedél je nasproti
zakladnici  in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko
vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva nôvčiča, to je en kvadrant.
Tedaj je poklical  k sebi svoje učence in jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta
uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od
svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar
potrebuje za življenje.«

Mašni nameni od 11.11.2018 do 18.11.2018:
nedelja, 11.11. Sv. Martin iz Toursa, škof  

7:30h – za farane
10h  Jože Lukančič, obletna, Petkovec 4

ponedeljek, 12.11. Sv. Jozafat, škof in mučenec
18h  starši in bratje Moljk, Rovtarske Žibrše 4

torek, 13.11. Sv. Stanislav Kostka, redovnik
18h  Stanislav in Slavko Skvarča, godovna, Rovte 85a

sreda, 14.11. Sv. Nikolaj Tavelić, duhovnik in tovariši mučenci
18h  Mihela Jereb, dano iz Logatca

četrtek, 15.11. Sv. Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj
18h  Terezija Pivk in Franc Jereb, godovna 

in Marija Jereb, Rovte 35
petek, 16.11. Sv. Marjeta Škotska, karitativna delavka

18h  Gabrijela in Jože Kržišnik, obletna, Rovte 5
sobota, 17.11. Sv. Elizabeta Ogrska (Turingijska), redovnica

18h  Godobovski, Petkovec 6a
nedelja, 18.11. 33. Nedelja med letom – Svetovni dan ubogih 

Začetek Tedna zaporov 
7:30h – za farane
10h  Andrej Albreht, godovna 

in  Marija Leskovec, obletna, Rovtarske Žibrše 21
Srečanje zakonskih jubilantov

*********************************************************
 Ministriranje:

Teden od 4.11. do 11.11. Lovro Benedičič in Gašper Lukančič
Teden od 11.11. do 18.11. Andraž Kavčič in Urban Kavčič



 Ostala oznanila
* Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za 

vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Pogoj je, da smo bili pri spovedi in 
obhajilu, izpovemo vero in molimo po namenu svetega očeta.

* Na zahvalno nedeljo 4.11. je pri obeh mašah nabirka namenjena za 
ogrevanje cerkve in župnišča. 
Po obhajilu bomo Bogu v zahvalo zapeli zahvalno pesem.
Ob 15h je v Domu Krajanov Rovte 23. dobrodelni koncert Župnijske 
Karitas Rovte. Moto koncerta je: »Rast mladosti iz korenin modrosti«.

* V ponedeljek 5. 11. bo Župnijska Karitas zbirala poljske in druge 
pridelke v spodnjih prostorih prizidka. Zbiranje bo potekalo od 16:30h do
17:30h. Namenjeni so za Duhovniški dom »Mane nobiscum« v Ljubljani.

* Delavniške maše bodo od ponedeljka 5. 11. v zimski kapeli.
* V torek 6. 11. ob 20h je srečanje zakonske skupine
* V sredo 7. 11. imamo duhovniki vrhniške dekanije v župniji 

Sodalitetno konferenco. 
Ob 9:30h je molitev pred Najsvetejšim, ob 10h pa somaševanje.

* V petek 9. 11.  po večerni maši bo v učilnici srečanje z gostoma iz 
»Zavoda Živim«. Srečanje je namenjeno devetošolcem, srednješolcem in 
študentom. Tema srečanja: Teologija telesa.

* Priprava na krst za starše in botre bo v veroučni učilnici v ponedeljek 12. 
novembra po večerni maši. Starši k pripravi prinesite rojstni list otroka in 
Družinsko knjižico, botri pa potrdilo za botra, če ste iz druge župnije.

* V nedeljo 18. novembra je ob 10h pri maši srečanje zakonskih 
jubilantov, tisti ki obhajajo 10, 20, 25, 30, 40, 50 in 60 let zakonske 
zveze. Sveto mašo in nagovor bo imel p. Tomaž Mikuš iz Ljubljane. 
Po maši ste jubilanti povabljeni v prizidek župnišča na družabno srečanje ob 
pecivu in pijači.

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

4.11. Nevenka Malavašič, Veronika Kavčič  Matjaž Gnezda in Helena Rupnik
11.11.  Marja Čuk in Ema Kavčič  Mojca Skvarča in Klemen Jereb
18.11.  Ema Kavčič in Peter Kavčič  Zakonski jubilanti

Pogrebne maše za mesec november  Vilma Kunc

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 15, od 3.11. do 9.11. sk. 16, od 10.11. do 16.11. sk. 17, od 17.11. do 23.11.
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 4.11.2018 do 18.11.2018, Leto XIV. št. 22/345
Nadškofova zahvala ob zahvalni nedelji

Kelih odrešenja bom vzdignil …
»Kaj naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je storil? Kelih odrešenja bom

vzdignil in klical bom ime Gospodovo« (Ps 116,12-13).
Ko se starozavezni molivec sprašuje, kakšen bi bil najbolj primeren način, da bi se

Bogu zahvalil za njegovo dobroto, se odloči, da bo dvignil kelih odrešenja in klical
Gospodovo  ime.  Ko  se  ob  zahvalni  nedelji  sprašujem,  kako  naj  povrnem tolikim
ljudem za vse dobro, ki ste ga storili v tem letu, tudi sam ne najdem primernejšega
načina, kot da skupaj z vami, dragi bratje in sestre, dvigam kelih odrešenja in da
skupaj z vami kličem Gospodovo ime. Kelih odrešenja vsak dan znova dvigujem z
vami,  dragi  bratje duhovniki.  Ob oltarju se spominjamo drug drugega in drug za
drugega  kličemo  Gospodovo  ime.  Kelih  odrešenja  dvigam  za  vas,  drage  sestre
redovnice in bratje redovniki ter vsi v družbah apostolskega življenja, saj skupaj z
vami v molitvenem bogoslužju molimo v Cerkvi in za Cerkev. Kelih odrešenja dvigam
za ključarje,  člane župnijskih gospodarskih in pastoralnih svetov,  za vse župnijske
sodelavce in  za vse,  ki  svojim duhovnikom stojite  ob strani  in  jim pomagate,  da
morejo ob vaši  podpori  živeti  svoje duhovništvo  in  služiti  Božjemu ljudstvu.  Kelih
odrešenja  dvigam  z  vsemi  ostarelimi,  bolnimi  in  drugače  preizkušenimi,  ki  svoje
trpljenje in osamljenost darujete Gospodu za njegovo telo, ki je Cerkev. Gospodovo
ime kličem z vsemi molivci  za duhovne poklice in zvestobo poklicanih, ki  v svojih
molitvah pred Gospoda prinašate to veliko skrb in prošnjo naše Cerkve. Gospodovo
ime  kličem  z  vsemi  mladimi,  ki  ob  tako  različnih  ponudbah  vedno  znova  slišite
Gospodovo besedo in ji skušate slediti. Gospodovo ime kličem tudi z vsemi tistimi, ki
so se v tem letu preselili v večnost, da bi bili v polnosti deležni Gospodove ljubezni.

Dragi bratje in sestre, ob zahvalni nedelji bomo sicer na raznih krajih, ob raznih
oltarjih, vendar bomo dvigali isti kelih odrešenja in klicali ime istega Gospoda, ki nas
je s svojim križem in vstajenjem odrešil. Gospodova daritev in iskrena prošnja, naj
vas Gospod iz dneva v dan varuje in blagoslavlja, je moja zahvala vsem vam.

msgr. Stanislav Zore OFM, Ljubljanski nadškof metropolit

http://zupnija.rovte.eu/

