
27. Nedelja med letom – Rožnovenska nedelja
Evangelij: PROSÍMO ZA MOČNO VERO   Lk 17,5-10
Evangelij po Luku
Tisti čas so apostoli rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa jim je dejal:
»Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami vred
in  se  presádi  v  morje,‹  in  bi  vam  bila  pokorna.  Kdo  izmed  vas  bo  svojemu
služabniku, ki orje ali pase, dejal, ko pride s polja: ›Pridi brž in sédi za mizo!‹ Mar mu
ne bo rekel: ›Pripravi mi kaj za večerjo, prepaši se in mi strezi, dokler jem in pijem,
nato boš ti jedel in pil.‹ Se mar zahvaljuje služabniku, ker je narédil, kar mu je bilo
ukazano?  Tako  tudi  vi;  ko  naredite  vse,  kar  vam  je  bilo  ukazano,  govorite:
›Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.‹«
 Mašni nameni od 6.10.2019 do 12.10.2019
nedelja, 6.10. Začetek »Tedna za življenje«

Sv. Bruno, ustanovitelj Kartuzijanov
7:30h – za farane
10h  Tilka Trpin in vsi  Trpin, obletna 

in  Marija Pižeta in Štefan, Rovtarske Žibrše 5
14h – Rožnovenska pobožnost (Birmanci 8. skupina)

ponedeljek, 7.10. Rožnovenska Mati božja, god
18h  Bogomil Mikuž, obletna, Rovte 30

torek, 8.10. 18h  Viktor Kogovšek in starši Jeršič, godovna, Petkovec 22
sreda, 9.10. Sv. Janez Leonardi, duhovnik

18h  Matilda Medved, Petkovec, dano iz Ljubljane
četrtek, 10.10. Sv. Florencij, mučenec

18h  Marjan Brenčič, dano od nečakov
petek, 11.10. Sv. Janez XXIII, papež

18h  starši Leskovec, Hleviše, dano iz Prevoj
sobota, 12.10. Sv. Maksimiljan Celjski, mučenec

Celodnevno češčenje v župniji
  9h  Franc Jurca, Petkovec 23
17h  Anton Lazar, Petkovec 43a

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Zaupanje. »Daj nam danes naš vsakdanji kruh« (Mt 6,11). Se spomnimo, kolikokrat se

je Jezus v molitvi obračal k Bogu? Vsak dan je ponižno zaupal Očetu. Tudi nas uči, naj k
Očetu prinašamo svoje velike in majhne potrebe. Vendar ne pričakuje, da bomo sami
odkrili to zaupanje, temveč nam dan za dnem daje svoje telo in kri, ki sta naš vsakdanji
kruh. Lahko smo prepričani, da nam bo on, ki se nam daruje v evharistiji, naklanjal milost
skozi ves dan. 

Kesanje in usmiljenje. »Odpústi nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim
dolžnikom« (Mt 6,12). Jezus je dobro poznal človeške slabosti. Nikoli ni grešil, vendar so
ga tako kot  nas mučile  skušnjave.  Vedel  je,  kolikokrat  bomo podlegli  grehu in bomo
potrebovali odpuščanje.  Zavedal se je tudi, da bo daroval življenje, da nas bo spravil z
Očetom. Zato nas je naučil, naj Boga prosimo usmiljenja, kar ga je drago stalo. Vendar
nas je naučil tudi, naj odpustimo vsem, ki so nas prizadeli, kakor je Oče odpustil nam. 

 28. Nedelja med letom
Evangelij: POHVALA HVALEŽNEGA OZDRAVLJENCA    Lk 17,11-19
Evangelij po Luku
Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je hodil med Samaríjo in Galilejo. Ko je prispel v
neko vas, mu je prišlo naproti deset gobavih mož. Od daleč so se ustavili in na ves
glas govorili: »Jezus, Učenik, usmili se nas!« Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite
in pokažite se duhovnikom!« In med potjo so bili ozdravljeni. Ko je eden izmed njih
videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na
obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval; in ta je bil Samariján. Jezus pa je
odgovóril: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali ni bilo nobenega
drugega, da bi se vrnil in počástil Boga, razen tega tujca?« In rekel mu je: »Vstani in
pojdi! Tvoja vera te je rešila.«
 Mašni nameni od 13.10.2019 do 20.10.2019:
nedelja, 13.10. Sklep »Tedna za življenje«

7:30h – za farane
10h  starši in sorodniki Molk in Laknar, Rovtarske Žibrše 9
14h – Rožnovenska pobožnost (Birmanci 9. skupina)

ponedeljek, 
14.10.

Sv. Kalist, papež in mučenec
18h  Slavko in Stanislav Skvarča, obletna, Rovte 85a

torek, 15.10. Sv. Terezija Velika (Avilska), devica in učiteljica
18h  Pavel Šemrov, dano iz Petkovca

sreda, 16.10. Sv. Marjeta M. Alakok, devica
18h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116

četrtek, 17.10. Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
18h  starši Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 35

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

sobota, 19.10. Sv. Pavel od Križa, duhovnik
18h  Zofija Treven, trideseti dan, Rovte 28

nedelja, 20.10. 29. nedelja med letom – Misijonska nedelja
Smrtni dan božjega služabnika Antona Strleta
7:30h – za farane
10h  Minka Treven, Rovtarske Žibrše 16b
14h – Rožnovenska pobožnost molili ga bomo za slovenske 

misijonarje in misijonarke (Birmanci 8. skupina)
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Zaupanje. »Reši nas hudega« (Mt 6,13). Ko je hudič skušal Jezusa v puščavi,

je zaupal, da ga bosta Bog in njegova beseda varovala (prim. Mt 4,1–11). Tudi mi
lahko zaupamo, da nas bo Bog varoval pred zlom. Dan za dnem, ne glede na to,
na kakšne viharje ali nevarnosti naletimo, lahko vzklikamo: »Reši me, Gospod,«
tako kot je to storil Peter, ko se je bal vetra in valov (prim. Mt 14,30). Jezus nas
spodbuja, naj se zanašamo na Očeta, da nas bo varoval in krepčal, kadar nas
bodo mučile skušnjave sveta, telesa in hudiča.
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Ostala oznanila
* V tednu po 6. oktobra bo spovedovanje veroučencev od 4. razreda do 

9. razreda.
* V soboto, 12. oktobra je v župniji dan celodnevnega češčenja.  Sveti 

maši bodo ob: 9h in ob 17h. 
Prilika za sveto spoved bo dopoldne od 8h–11h, popoldne od 15h–17h. 
Vzemite si čas in pridite k mašam in osebnemu češčenju in molitvi.

* V torek, 15.10. ob 20h je srečanje zakonske skupine v prostoru nad zakristijo.
* V petek, 18.10. na god Svetega evangelista Luka bo sveta maša ob 18h

na Praprotnem Brdu.
* Rožni venec bodo v oktobru ob nedeljah popoldne molili birmanci 8. in 

9. skupine: 6. 10. birmanci 8. skupine; 13. 10. birmanci 9. skupine; 
                 20. 10. birmanci 8. skupine; 27. 10. birmanci 9. skupine.

* Misijonska nedelja (20.10), nabirka pri obeh mašah namenjena za potrebe v
misijonih. Popoldansko molitev rožnega venca bomo namenili za duhovno 
podporo vsem slovenskim misijonarjem in misijonarkam po svetu.

* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
* Otroci, prijavite se za Slomškovo bralno priznanje pri verouku!

  Župnijska Karitas Rovte vabi: 
v nedeljo, 3. Novembra ob 15.uri v Dom krajanov Rovte. 
na 24. dobrodelni koncert z geslom: »DOBRO IZ VSAKEGA SRCA« 

* Redna srečanja Prenove v Duhu v Logatcu so vsak torek po večerni maši v 
kapeli doma Marije in Marte. Maša za ozdravljenje bo v nedeljo, 20. 
oktobra ob 19h, v župnijski cerkvi svetega Nikolaja. 

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

6.10.  Marja Čuk in Cilka Jereb  Matevž Lukan Jerneja Kunc
12.10. Ob 9h Vilma Kunc in Mojca Skvarča Ob 17h Tadeja in Matjaž Gnezda
13.10.  Marija Lukančič in Ema Kavčič  Nevenka Malavašič in Klemen Jereb
20.10.  Branka Jereb in Cilka Jereb  Helena Rupnik in Jerneja Kunc

Pogrebne maše za mesec oktober  Franja Tušar
  Ministriranje:

Teden od 6.10. do 13.10. Lovro Benedičič
Teden od 13.10. do 20.10. Andraž Kavčič in Urban Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 17, od 5.10. do 11.10. sk. 18, od 12.10. do 18.10. sk. 19, od 19.10. do 25.10.
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 6.10.2019 do 20.10.2019, Leto XV. št. 20/369
Gospod, nauči nas moliti – Učimo se od Učitelja 

Tudi Jezus se je učil moliti  - Če bi bil kdaj na svetu kdo, ki se mu ne bi bilo treba
učiti moliti, bi bil to Jezus. Navsezadnje je Božji Sin! Molitev je gotovo imel v krvi. Da in ne.

Jezus  je  bil  popolnoma  Božji,  vendar  tudi  popolnoma  človeški.  Kot  človek  je  imel
omejitve  kakor  mi.  Ni  se  rodil  z  zrelim  razumevanjem  Očeta  ali  svojega  poslanstva
Odrešenika. Ne, na zemljo je prišel kot nebogljeno dete, v vsem odvisno od staršev.

V želji, da bi nam postal podoben v vsem, razen v grehu, je sklenil,  da bo začel na
samem začetku – tudi glede molitve. To je pomenilo, da se je tudi on moral naučiti moliti.
Zato nam je popoln zgled in učitelj. Oglejmo si torej njegovo molitveno življenje. 

Molitev, ki jo smemo moliti  - Gospodova molitev je tako preprosta, da jo lahko
čeblja  otrok,  in  tako  bogata,  da  svetniki  in  teologi  ne  morejo  dognati  njene  globine.
Oglejmo si torej nekaj pomenov besed, ki nam jih je zapustil Odrešenik.

Bližina Očeta. »Oče naš, ki si v nebesih« (Mt 6,9). Ta stavek je ključ celotne molitve.
Od vseh svetih mož in žena v Stari zavezi niti Mojzes Boga ni klical Oče. Samo Jezus ga je
lahko  klical  Oče  na  tako  domačen  in  oseben  način.  Pa  vendar  nas  vabi,  naj  Boga
imenujemo  naš Oče. Vabi nas,  naj ga nagovarjamo kot sinovi in hčere z zaupanjem v
njegovo ljubezen. Kakšna čast je to! Bog je naš Oče. Ljubi nas enako kot Jezusa(Jn 16,27).

Posvečevanje in  slavljenje. »Posvečeno  bodi  tvoje  ime« (Mt  6,9).  Kadar  molimo,
Gospodu velikokrat  najprej  omenimo svoje  potrebe, šele potem pomislimo,  kaj  je zanj
pomembno. Jezus pa je obrnil vrstni red, saj je Boga postavil na prvo mesto. K Očetu je
prišel  s  spoštovanjem  in  tudi  nam  naroča,  naj  ga  posnemamo.  Že  od  začetka  našo
pozornost usmerja k Božji svetosti in dobroti, da se mu bomo približali s ponižnim srcem in
v zavesti, da je molitev prvenstveno namenjena njemu, ne le nam. 

Izročanje. »Pridi  tvoje  kraljestvo.  Zgôdi  se  tvoja  volja«  (Mt  6,10).  Jezus  se  je  te
molitvene drže gotovo navadil  od matere.  Pravzaprav je podobne besede izgovorila pri
oznanjenju: »Zgôdi se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38). Marijina molitev, Jezusova pokorščina
na križu, Marijino tiho izročanje ob vznožju križa – oba sta v molitvi odkrivala moč, da sta
se izročala Božji volji. Ko je Jezus učence učil to molitev, je njih in tudi nas povabil, naj se
izročimo Bogu. >>

http://zupnija.rovte.eu/

