
29. Nedelja med letom  – Misijonska nedelja
Evangelij: BOG POMAGA DO PRAVICE   Lk 18,1-8

Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 20.10.2019 do 26.10.2019
nedelja, 20.10. Smrtni dan (+2003) 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)
ponedeljek, 
21.10. 

Sv. Uršula, devica in mučenka
18h  Katarina in Janez Martinčič, Rovte 44

torek, 22.10. Sv. Janez Pavel II, papež
18h  Frančiška Arhar in Marija Šebalj, obletna, Rovte 104c

sreda, 23.10. Sv. Janez Kapistran, duhovnik
18h  Leskovec, Petkovec 23, dano iz Prevoj

četrtek, 24.10. Sv. Anton Marija Claret
18h  Frančiška Dolenc 

in vsi  iz družine Dolenc, obletna, Rovte 18b
petek, 25.10. 18h  Matilda Medved, dano Rovte 13
sobota, 26.10. Sv. Lucijan, mučenec

18h  Jožef Čuk, trideseti dan, Rovte 117
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
To je  naloga,  ki  nas  neposredno  nagovarja:  jaz  sem vedno »misijon«;  ti  si  vedno

»misijon«; vsak kristjan in vsaka kristjanka je »misijon«. Človek, ki ljubi, nikoli ne miruje:
ljubezen ga žene ven iz sebe; k njej je pritegnjen in z njo privlači  druge; razdaja se
drugim in plete vezi, ki  podarjajo življenje. Za Božjo ljubezen ni nihče neuporaben ali
nepomemben. Vsak od nas je »misijon«, saj je vsak od nas sad Božje ljubezni. Tudi če
starši zatajijo svojo ljubezen z lažmi, sovraštvom in nezvestobo, Bog nikoli ne odvzame
svojega daru življenja in od vekomaj zagotavlja vsakemu od svojih otrok, da bo deležen
Božjega in večnega življenja (prim. Ef 1,3–6) 

V Vatikanu, na binkošti, 9. junija 2019 Frančišek 
*********************************************************************

  Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
20.10.  Branka Jereb in Cilka Jereb  Helena Rupnik in Jerneja Kunc
27.10.  Franja Tušar in Marja Čuk  Nevenka Malavašič in Klemen Jereb

1.11.
 Ema Kavčič in Marija Lukančič  Branka Jereb in Klemen Jereb
 14h – Cilka Jereb in Vilma Kunc

2.11. 8h–Tomaž Jereb in Mojca Skvarča 18h–Tadeja Gnezda in Jerneja Kunc
3.11.  Vilma Kunc in Matjaž Gnezda  Branka Jereb in Helena Rupnik

Pogrebne maše za mesec oktober  Franja Tušar
Pogrebne maše za mesec november  Jerneja Kunc

 30. Nedelja med letom – Žegnanjska nedelja
Evangelij: BOG ODPUŠČA SKESANEMU GREŠNIKU  Lk 18,9-14

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 27.10.2019 do 3.11.2019:
nedelja, 27.10. Vrnitev na sončni čas, kazalce eno uro nazaj

Obletnica posvetitve cerkve
7:30h – za farane
10h  Trpinovi, obletna, Petkovec 28
14h – Rožnovenska pobožnost (Birmanci 9. skupina)

ponedeljek, 
28.10.

Sv. Simon in Juda Tadej, apostola
18h  Janez Menard, dano od Viktorja

torek, 29.10. Blaženi Mihael Rua, duhovnik
18h  Terezija Sivec, Petkovec 11, sosedje

sreda, 30.10. Marcel, mučenec
18h    Ivan in Fanči Gantar, Rovte

četrtek, 31.10. Bolfenk (Volbenk), škof
Sklep meseca rožnovenske pobožnosti
18h   Terezija Sivec, godovna, Petkovec 11

petek, 1.11. 
Prvi petek

Vsi sveti, slovesni in zapovedani praznik
7:30h – za farane
10h  Ivana in Jakob Šemrov, godovna 

in vsi  Šemrovovi, Rovte 100a
14h  Marija Leskovec, obletna, 

in Andrej Albreht, godovna, Rovtarske Žibrše 21
17h – Molitev rožnih vencev v cerkvi za rajne

sobota, 2.11. 
Prva duhovniška

Spomin vseh vernih rajnih
  8h – za vse rajne
18h  Slavka in Franc Novak, Petkovec 36

nedelja, 3.11. 31. nedelja med letom – Zahvalna nedelja
Sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec
7:30h – za farane
10h  Pavleta in sin Loštrek in starši Logar, obl-, Rovte 82h
15h – V Domu Krajanov Rovte 24. dobrodelni koncert 

Župnijske Karitas pod geslom »Dobro iz vsakega srca«

  Ministriranje:
Teden od 20.10. do 27.10. Anže Treven
Teden od 27.10. do 3.11. Lovro Benedičič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 19, od 19.10. do 25.10. sk. 20, od 26.10. do 1.11. sk. 21, od 2.11. do 8.11.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* Na misijonsko nedeljo je pri obeh mašah nabirka namenjena za 

potrebe v misijonih. 
Popoldanska molitev rožnega venca, ki ga molijo birmanci 8. skupine, 
bomo namenili za duhovni podporo slovenskim misijonarjem in 
misijonarkam. Trenutno deluje 28 državah 50 slovenskih misijonarjev. 
Letošnja misijonska poslanica je napisal papež Frančišek z naslovom: »Kršeni in 
poslani: Kristusova Cerkev poslana v svet«.

* V sredo, 23.10. je po večerni maši srečanje za člane ŽPS v prostorih nad 
zakristijo. Tema srečanja za oktober: Vrnitev v očetov objem , priročnik za člane 
ŽPS – Krščeni in poslani str. 11.

* V četrtek, 24. 10. je po večerni maši srečanje za člane Karitas v 
prostoru nad zakristijo.

* Ne pozabimo premakniti urnih kazalcev iz sobote 26. 10. na nedeljo 
27. 10 za 1 uro nazaj – vrnitev na sončni čas.

* Zadnja nedelja v oktobru je žegnanjska nedelja. Obhajajo jo predvsem v 
cerkvah, kjer ne vedo za dan posvetitve. Naša župnijska cerkev je bila 
posvečen 13. 8. 1743, na kar nas spominja plošča v prezbiteriju.

* Konec meseca oktobra sklepamo rožnovensko pobožnost.
* V petek 1. 11. obhajamo slovesni in praznik Vseh Svetih. Maše bodo ob

7:30h, 10h in ob 14h. Po popoldanski maši bo v cerkvi bogoslužje božje 
besede in molitve za verne rajne, nato pri Kapeli povojnih žrtev in pri 
pokopališkem Križu. Ob 17h bo v cerkvi molitev rožnih vencev za verne rajne.

* V soboto, (2.11.) je Spomin vseh vernih rajnih. Molitve za verne rajne 
bodo po obeh mašah v cerkvi.

* 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.

* Namesto pretiranega cvetja, rož in sveč na grobove, darujete za svete 
maše za rajne.

* 31. nedelja med letom, 3.11. je zahvalna nedelja. Pri maši bomo po 
obhajilu Bogu v zahvalo zapeli zahvalno pesem. 
Pri obeh mašah je nabirka namenjena za ogrevanje cerkve in župnišča.

  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« 

* Župnijska Karitas Rovte v ponedeljek 4. 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.

* Redna srečanja Prenove v Duhu v Logatcu so vsak torek po večerni maši v 
kapeli doma Marije in Marte.

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

Oznanila od 20.10.2019 do 3.11.2019, Leto XV. št. 21/370
Papeževa poslanica za misijonsko nedeljo 2019
Krščeni in poslani: Kristusova Cerkev, poslana v svet 

Dragi bratje in sestre!
Za  mesec  oktober  2019  sem  zaprosil  vso  Cerkev,  da  poživi  svojo  misijonsko  zavest  in

predanost,  saj  obeležujemo  stoletnico  apostolskega  pisma  papeža  Benedikta  XV. Maximim
illud (30.  november 1919).  Preroška  daljnovidnost  njegove  apostolske  spodbude  je  v  meni
utrdila prepričanje o pomenu obnovitve misijonske vloge Cerkve, osvežitve njenega poslanstva,
da oznanja evangelij ter svetu prinaša odrešenje umrlega in vstalega Jezusa Kristusa. 

Geslo te poslanice je isto kot tema za letošnji misijonski mesec oktober: Krščeni in poslani:
Kristusova  Cerkev,  poslana  v  svet.  Praznovanje  misijonskega  meseca  nam  bo  pomagalo
ponovno odkriti misijonski pomen naše odločitve za vero v Jezusa Kristusa, vere, ki smo jo
milostno prejeli pri krstu. Bogu pripadamo kot njegovi otroci. Naš odnos z Bogom ni zasebna
stvar, ampak je vedno v povezanosti s Cerkvijo. Iz našega občestva z Bogom Očetom, Sinom in
Svetim Duhom smo  skupaj  s  številnimi  brati  in  sestrami  rojeni  v  novo  življenje.  To  Božje
življenje  pa  ni  niti  »prodajno  blago«,  s  katerim  bi  lahko  trgovali,  niti  ni  povezano  s
prozelitizmom, temveč je bogastvo, ki ga je treba podarjati, deliti, oznanjati – to je pomen in
smisel misijonstva. Zastonj smo prejeli ta dar in zastonj ga delimo (prim. Mt 10,8), ne da bi
kogar koli izključevali. Bog želi, da bi se vsi ljudje rešili in da bi po služenju Cerkve, vesoljnega
zakramenta odrešenja, vsi prišli do spoznanja resnice in doživeli njegovo usmiljenje (prim. 1
Tim 2,4; II. vat. koncil, Lumen Gentium, 48).

Cerkev je poslana v svet. Vera v Jezusa Kristusa nam omogoča vse stvari videti v pravi luči,
saj v veri gledamo na svet z Božjimi očmi in srcem. Upanje nam odpira večna obzorja Božjega
življenja, katerega del smo tudi mi. Ljubezen, ki jo okušamo v zakramentih in bratski ljubezni,
nas priganja, da gremo do skrajnih mej sveta (prim. Mih 5,3; Mt 28,19; Apd 1,8; Rim 10,18).
Cerkev, ki gre do skrajnih meja, se mora nenehno in stalno misijonsko spreobračati.  Koliko
svetnikov, koliko vernih mož in žena pričuje in nam kaže, da sta neomejena odprtost in
napredovanje v milosti resnično možni in izvedljivi, saj ju poganja ljubezen, ki se v svojem
najglobljem bistvu izkazuje kot dar, žrtvovanje in hvaležnost (prim. 2 Kor 5,14–21). Človek,
ki oznanja Boga, mora biti Božji človek (prim. apostolsko pismo Maximum illud). >>


