
31. nedelja med letom – Zahvalna nedelja
Evangelij: JEZUS VABI GREŠNIKE K POKORI   Lk 19,1-10

Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 3.11.2019 do 9.11.2019
nedelja, 3.11. Sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec

7:30h – za farane
10h  Pavle in sin Loštrek in starši Logar, obletna, Rovte 82h
15h – V Domu Krajanov Rovte 24. dobrodelni koncert 

Župnijske Karitas pod geslom »Dobro iz vsakega srca«
ponedeljek, 4.11. Sv. Karel Boromejski, škof

18h  Domen Kavčič, Petkovec 37d
torek, 5.11. Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika

18h  Franc Jurca, godovna, Petkovec 17
sreda, 6.11. Sv. Lenart, opat

18h  Bernarda in Rozalija Lukan, Praprotno Brdo 3
četrtek, 7.11. Engelbert, škof

18h  Marjan Brenčič, Petkovec 39
petek, 8.11. Bogomir, škof

18h  Jože in Gabrijela Kržišnik, obletna, Rovte 5
sobota, 9.11. Posvetitev Lateranske bazilik, praznik

9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

To ga je spodbudilo, da je začel raziskovati zgodovino prve Cerkve. Prebiral je
razne  katoliške  internetne  strani  in  prišel  do  zaključka,  da  so  takšno  krstno
prakso zagovarjali že cerkveni očetje, ki jih je kot protestant cenil. Tudi Kristus je
rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je
Božje kraljestvo« (Lk 18,16).

Ko je primerjal različne prevode Svetega pisma s prevodom KJV, na katerega je sam
prisegal,  je  opazil,  da v  njih  nekatere vrstice  manjkajo  ali  so  nekoliko  drugačne.  Kot
protestant je govoril, da bo postal ateist, ko bo v Bibliji  našel napako, sedaj pa se je
srečal z odstopanji pri različnih prevodih. Dilem ga je rešila besedilna kritika, ko je v Sve -
tem pismu začel brati opombe, kjer je lahko sledil utemeljitvam o različnih prevodih iz
starih jezikov. Spoznal se je tudi s Septuaginto, s prvim prevodom Biblije v staro grščino,
ki so ga kristjani od vedno cenili, ohranil se je pa po zaslugi Katoliške cerkve. Zaradi tega
je želel to Cerkev, v kateri je bil že kot otrok, ponovno vzeti pod drobnogled.

Tokrat ni mogel spregledati mnogih dejstev, ki so mu narekovala, da katoliška vera sledi
resnici. Težko je sicer sprejel papeštvo, vendar je dognal, da vsaka organizacija potrebuje
vodjo. Prebiral je tudi besede iz evangelijev, s katerimi je Jezus kot voditelja potrjeval
svetega Petra. Opazil je, da se med katoličani ohranja dvatisočletna tradicija. Katoliškemu
nauku lahko sledimo do cerkvenih očetov, medtem ko protestanti po Uroševih besedah
poudarjajo zgolj različne avtorje, ki gotovo povedo veliko zanimivega, vendar je katoliška
tradicija povezana s koreninami krščanstva. >>

32. Nedelja med letom
Evangelij: BOG DAJE VEČNO ŽIVLJENJE Lk 20,27-38

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 10.11.2019 do 17.11.2019:
nedelja, 10.11. Sv. Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj

7:30h – za farane
10h  Franc in Zorec in vsi  Kogovškovi, obletna

Srečanje zakonskih jubilantov
ponedeljek, 
11.11.

Sv. Martin, škof
18h  Jakob Skvarča, obletna, Rovte 162

torek, 12.11. Sv. Jozafat, škof in mučenec
18h  Anton Peternel, obletna, Rovte 82g

sreda, 13.11. Sv. Stanislav Kostka, redovnik
18h    Slavko in Stanislav Skvarča, godova, Rovte 85a

četrtek, 14.11. Sv. Nikolaj Tavelić, duhovnik in tovariši mučenci
18h   Novakovi, obletna, Petkovec 35

petek, 15.11. Sv. Albert Veliki, škof in učitelj
18h  Terezija Sivec, sosedje od hčerke Zdenke

sobota, 16.11. Sv. Marjeta Škotska, karitativna delavka
Sv. Jedrt, devica
 9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 17.11. 33. nedelja med letom
Sv. Elizabeta Ogrska, redovnica
7:30h – za farane
10h  Drago Burnik, obletna in godovna, Rovte 89a

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

 Ko si pred vsemi dejstvi ni več mogel zatiskati oči, je stopil v stik z župnijo 
Ljubljana – Sveti Križ na Žalah / eno od ljubljanskih župnij. Župnik ga je povabil h 
katehumenatu. Tam je lahko poglobil svoje znanje, ki ga je pridobil tekom 
dolgoletnega iskanja resnice in mu je sedaj zelo pomagalo. Na letošnjo 
velikonočno vigilijo sta z zaročenko sprejela milosti zakramentov in se v polnosti 
vključila v Katoliško cerkev. Uroš še vedno odkriva skrivnosti katoliške vere in 
poudarja, da sta Sveto pismo in Cerkev velika Božja darova.

Marija Krebelj   je posvečena sestra v skupnosti Emanuel.
Beseda Pričevanja, Magnificat 11/2019 str. 17-19

****************************************************
  Zahvala

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



Ostala oznanila
* 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.

* V petek, 8. novembra bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal 
bolne in starejše po domovih namesto 1. novembra. 

* V nedeljo, 10. 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. 

* V ponedeljek, 11. 11. je zvečer po maši priprava na krst za starše in 
botre. K pripravi starši prinesite družinsko knjižico in rojstni list otroka, botri 
pa, če so iz druge župnije, potrdilo o sposobnosti za botra. 

* V četrtek, 14. 11. je po maši v cerkvi predavanje dr. Polone Vesel 
Mušič za vse birmance, starše in botre: »O zakramentu svete birme«. 
Verouka za dan za 8. in 9. razred ni, pač pa pridite k maši in 
predavanju.

* 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

3.11.  Vilma Kunc in Matjaž Gnezda  Branka Jereb in Helena Rupnik
10.11.  Nevenka Malavašič in Matevž Lukan  Branka Jereb in Klemen Jereb
17.11.  Marja Čuk in Tadeja Gnezda  Mojca Skvarča in Jerneja Kunc

Pogrebne maše za mesec november  Jerneja Kunc

 Ministriranje:
Teden od 3.11. do 10.11. Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 10.11. do 17.11. Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 21, od 2.11. do 8.11. sk. 22, od 9.11. do 15.11. sk. 23, od 16.11. do 22.11.
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 3.11.2019 do 17.11.2019, Leto XV. št. 22/371

Beseda pričevanja – Nazaj h koreninam
Šestindvajsetletni katehumen Uroš je letos po dolgih letih zopet prejel sveto obhajilo in

zakrament  svete  birme.  V  Katoliško  cerkev  se  je  vrnil  po  poglobljenem  branju  Božje
besede.

Uroš izhaja iz katoliške družine. Babica ga je kot otroka večkrat peljala v cerkev, kjer so
mu bile všeč freske in trenutek, ko je med mašo v puščico spustil denar. Starši so ga sicer
poslali k verouku, vendar niso vztrajali, ko se je temu kmalu uprl. Sošolci, ki so z veroukom
nadaljevali, so ga želeli pred birmo prepričati, da bi se vrnil. Stal je za svo jimi stališči in do
Cerkve gojil  izrazito  odklonilen odnos.  Kot  najstnik  se  je  rad  norčeval  iz  vere  in  tako
provociral tiste, ki jim je kaj pomenila. Kljub temu bi tudi takrat na vprašanje, kdo je zanj
Bog, odgovoril, da je to Jezus. Vendar mu ga nihče ni zastavil.

Leta 2012 se je sprl z več svojimi prijatelji. Vedno bolj je opažal, da gre v svetu veliko
stvari narobe. Začel je brati literaturo o svetovnih zarotah; na primer v glasbeni in filmski
industriji, v politiki ... Tovrstni avtorji so večkrat napeljevali tudi na duhovni svet. Uroš je v
tem  obdobju  kot  božansko  dojemal  naravo.  Ge  pa  se  za  živim  svetom nahaja  nekaj
duhovnega, kakor so predpostavljale razne teorije zarot, zakaj se ne bi resnica skrivala tudi
v trditvah o obstoju Boga in hudiča.

Leta  2014 si  je  Uroš  kupil  prvo  Sveto  pismo  in  ga začel  z  zanimanjem prebirati.  Z
marsičim se je srečal prvič. Zaradi predsodkov o Katoliški cerkvi glede križarskih vojn, lova
na čarovnice ... je bil prepričan, da je ta institucija povezana z zlom in da so katoličani tudi
v Knjigi vseh knjig marsikaj spremenili. Navdušil se je nad anglikanskim prevodom biblije
KJV (King James Version).

Znova se je znašel  v težkih življenjskih okoliščinah,  vendar njegova vera ni  ugasnila.
Sedaj je vedel, da je Jezus Bog in da je nekje cerkev, ki ji želi pripadati. Pridružil se je neki
protestantski ločini. Tedaj je spoznal današnjo zaročenko, ki je v nasprotju s protestanti
neomajno zagovarjala krst novorojenčkov. >>


