
25. nedelja med letom
Evangelij: BOG JE BOLJŠI KAKOR ČLOVEK Mt 20,1–16a

Mašni nameni od 20.9.2020 do 26.9.2020
nedelja, 20.9. Nedelja svetniških kandidatov Baraga, Gnidovec, Vovk,

Majcen, Strle; Andrej Kim Tae-gon, duhovnik in drugi 
korejski mučenci
7:30h – za farane
10h  Jožef Čuk, Rovte 117

ponedeljek, 21.9. Sveti Matej, apostol
19h Jože Sivec, Petkovec 11, domači

torek, 22.9. Mavricij in tovariši mučenci
19h  Cilka Trček, obletna, Vinko Trček, trideseti dan, Rovte 9

sreda, 23.9. Sveti Pij iz Pietrelcine, duhovnik
19h  Marjanca in Jože Lukančič, obletna, Godovič 200

četrtek, 24.9. Blaženi Anton Martin Slomšek, škof, god
19h  Valentin in Rozalija Gantar, obletna, Rovte 41a

petek, 25.9. Sveti Nikolaj iz Flue, kmet
19h  Franc Istenič, obletna, Rovte 126

sobota, 26.9. Sveti Kozma in Damijan, mučenca
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Življenje nam včasih prinaša velike preizkušnje. Gospod nas po njih znova vabi

k  spreobrnjenju,  zaradi  katerega  bo  njegova  milost  še  opaznejša  v  našem
življenju,  »da  bi  postali  deležni  njegove  svetosti«  (Heb  12,10).  Spet  drugič
moramo samo izpopolniti to, kar že delamo. Božja milost nas bo vodila, da bomo
z  drobnimi  dejanji  oblikovali  svetost,  ki  nam  jo  je  namenil  Bog,  ne  kot
samozadostni  možje  in  žene,  ampak  kot  »dobri  oskrbniki  mnogotere  Božje
milosti« (1 Pt 4,10). 

Dejavnost,  ki  posvečuje Tako  kot  ne  moremo  razumeti  Kristusa  brez
kraljestva,  ki  ga  je prišel  uveljavit,  je  tudi  naše osebno poslanstvo neločljivo
povezano s širjenjem tega kraljestva: »Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo
pravičnost« (Mt 6,33). Naše poistenje s Kristusom in njegova volja vključujeta
predanost, da bomo z njim gradili kraljestvo ljubezni, pravičnosti in vesoljnega
miru.  Sam Kristus  želi  to  doživeti  z  nami,  z  vsem trudom in  žrtvami,  ki  jih
zahteva, toda tudi z veseljem in bogastvom, ki ju prinaša. Ne moremo rasti v
svetosti, ne da bi se z dušo in telesom po najboljših močeh trudi za to. 

To ne pomeni, da bomo prezrli potrebo po trenutkih miru, samote in molka
pred Bogom. Ravno nasprotno. Preplavljajo nas besede, plehki užitki in vse večji
hrup, ki ga ne napolnjuje veselje, ampak nezadovoljstvo ljudi, katerih življenje je
izgubilo  smisel.  Kako se lahko zgodi,  da ne zaznamo potrebe po tem, da bi
ustavili to dirko in znova pridobili osebni prostor, ki ga potrebujemo za iskren
pogovor z Bogom? Iskanje takega prostora utegne biti boleče, vendar je vselej
uspešno. Prej ali  slej  se moramo soočiti  s svojim resničnim jazom in dovoliti
Gospodu vstopiti. >>

26. nedelja med letom
Evangelij: GREŠNIKI PRIDEJO V BOŽJE KRALJESTVO Mt 21,28-32

 Mašni nameni od 27.9.2020 do 4.10.2020:
nedelja, 27.9. Sveti Vincencij Pavelski, duhovnik; 

Slomškova Nedelja, Ekumenski Dan - Mihelova
7:30h – za farane
10h  Milka Turk, obletna 

in  Andrejčkovi, Rovtarske Žibrše 7b
ponedeljek, 28.9. Venčeslav, mučenec

19h  Mihael Petkovšek, godovna, Rovte 131
torek, 29.9. Sveti Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli, praznik

19h  Tončka Berkopec in  Martinovi, Rovte 129
sreda, 30.9. Sveti Hieronim, duhovnik, učitelj

18h na Petkovcu  Anton Lazar, obletna, Petkovec 43a
četrtek, 1.10. Sveta Terezija Jezusova, devica, učiteljica

ZAČETEK ROŽNOVENSKE POBOŽNOSTI
MESEC ROŽNEGA VENCA
19h  starši Grdadolnik, obletna, Rovte 116

petek, 2.10. Angeli varuhi, god
ZAČETEK BIRMANSKE DEVETDNEVNICE
19h  Franc Jurca, godovna, Petkovec 17

sobota, 3.10. Frančišek Borgia, duhovnik
19h  Marcel Kržišnik, trideseti dan, Rovte 5

nedelja, 4.10. 27. Nedelja med letom – rožnovenska nedelja
Sveti Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
Začetek tedna za življenje
7:30h – za farane
10h  Tilka in Zvone Trpin, Rovtarske Žibrše 5
14h – rožnovenska pobožnost – rožni venec in litanije, 

blagoslov z Najsvetejšim
(Nadaljevanje iz ptejšnje strani)

Potrebujemo duha svetosti, ki lahko napolni našo samoto in služenje, osebno
življenje in prizadevanje za evangelizacijo, da bo lahko sleherni trenutek izraz
darovanjske  ljubezni  v  Gospodovih  očeh.  Tako  bo  sleherna  minuta  našega
življenja lahko korak na poti rasti v svetosti. 

Ne  bojmo  se  svetosti.  Ne  bo  nam  ukradla  moči,  živahnosti  ali  veselja.
Nasprotno, postali bomo to, kar je imel v mislih Oče, ko nas je ustvaril. Zvesti
bomo svojemu najglobljemu jazu.  Zanašanje  na Boga nas osvobodi  vsakršne
oblike suženjstva in nam pomaga prepoznati svoje veliko dostojanstvo. 

Septembrski Esej – Beseda med nami 5/2020, str. 5 do 7 
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 21, od 19.9. do 25.9.  sk. 22, od 26.9. do 2.10.  sk. 23, od 3.10. do 9.10.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj.



  Ostala oznanila
Obvezne maske v cerkvi in v lopi zaradi  okužb z COVID-19.
Pri nedeljskih mašah oddajte listek s telefonsko številko v škatlo
* V nedeljo 27. septembra obhajamo v slovenskem merilu Slomškovo nedeljo 

in ekumenski dan. Za našo župnijo je to Mihelova nedelja – farno žegnanje.
Pri obeh mašah je že ustaljeno darovanje za cerkev, za kritje stroškov zidave
župnišča. Darovanje priporočam. Za vsa vložena denarna sredstva in za veliko 
prostovoljnega dela, se vsem iskreno zahvalim. Dolgovi še ostanejo, zato računam na 
vašo velikodušnost.

* V torek (29.9.) obhajamo god nadangelov Mihaela, Gbrijela in Rafaela. Ker je 
cerkev posvečena nadangelu Mihaelu, se ta dan v večjem številu udeležite svete maše.

* V sredo (30.9) obhajamo god svetega Hieronima. 
Maša bo na Petkovcu ob 18 uri v cerkvi svetega Hieronima.

* Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. Ob delavnikih ga bomo 
molili vsak dan pol ure pred mašo, ob nedeljah pa popoldne ob 14 H.

* Z prvi petek v mesecu oktobru (2.10.) bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in starejše po domovih.
Po maši bomo zmolili litanije in posvetilno molitev,ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.
Na ta dan pričnemo birmansko devetdnevnico. K njej ste vsak dan do 11.10., 
ko bo podelitev zakramenta birme vabljeni birmanci, starši in botri, da si vsi 
skupaj izprosimo darove Svetega Duha.
Po maši bo spovedovanje za birmance – srednješolce, nato 
pomerjanje birmanskih pelerin v veroučni učilnici.

* Na prvo soboto v oktobru bomo po maši zmolili litanije Matere božje in molili za nove 
duhovne poklice ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V nedeljo 4. 10. je pušica namenjena za takoimenovani »Petrov novčič« 
namesto praznika sveta Petra in Pavla (29.6.) zaradi corona virusa.

Dodatna obvestila na spletni strani http://zupnija.rovte.eu
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum  Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

20.9.  Franja Tušar in Marija Lukančič  Nevenka Malavašič in Klemen Jereb
27.9.  Cilka Jereb in Ema Kavčič  Helena Rupnik in Matjaž Gnezda
4.10.  Tadeja Gnezda in Franja Tušar  Jerneja Kunc in Branka Jereb

Pogrebne maše za mesec september  Jerneja Kunc
Pogrebne maše za mesec oktober  Mojca Skvarča
Pogrebne pušice za mesec september  Anton Lukančič
Pogrebne pušice za mesec oktober  Niko Skvarča

 Ministriranje:
Teden od 20.9. do 27.9.  Anže Treven
Teden od 27.9. do 4.10.  Lovro Benedičič

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

Oznanila od 20.9.2020 do 4.10.2020, Leto XVI. št. 19/394
Vsak svetnik ima poslanstvo Svetost je namenjena vsem nam

Kjerkoli  se znajdemo Pogosto nas mika misel,  da je svetost  namenjena
samo tistim, ki se lahko oddaljijo od vsakdanjih stvari in si vzamejo veliko časa
za molitev. To ne drži. Vsi smo poklicani v svetost, tako da živimo v ljubezni in
pričujemo z vsem, kar delamo, kjerkoli se že znajdemo. 

Smo poklicani v posvečeno življenje? Bodimo sveti tako, da svoje poslanstvo
živimo z veseljem. Smo poročeni? Bodimo sveti tako, da ljubimo sozakonca in
skrbimo zanj, kakor Kristus skrbi za Cerkev. Smo zaposleni? Bodimo sveti tako,
da delamo pošteno in strokovno ter služimo bratom in sestram. Smo starši ali
stari starši? Bodimo sveti tako, da potrpežljivo učimo otroke oziroma vnuke hoditi
za Jezusom. Smo na položaju, na katerem imamo oblast? Bodimo sveti tako, da
delamo za obče dobro in se odpovemo osebni koristi. Dovolimo milosti svetega
krsta,  da  bo  obrodila  sad  na  poti  svetosti.  Vse  razkrijmo  Bogu,  v  vsakršnih
okoliščinah se obračajmo k njemu. Ne obupajmo, kajti moč Svetega Duha nam
omogoča, da to delamo, in svetost je navsezadnje dar Svetega Duha v našem
življenju (prim.  Gal  5,22–23).  Kadar začutimo skušnjavo, da bi  se ukvarjali  s
svojo šibkostjo, dvignimo pogled h križanemu Kristusu in recimo: »Gospod, ubog
grešnik sem, toda ti lahko narediš čudež in me izboljšaš.« V Cerkvi, ki je sveta, a
jo sestavljajo grešniki, bomo našli vse, kar potrebujemo za rast v svetosti. 

Majhni koraki 
Svetost,  h  kateri  nas kliče Gospod, bo rasla z  majhnimi  dejanji.  Navajamo

primer: ženska gre po nakupih, sreča sosedo in steče pogovor. Kmalu začneta
opravljati, toda v srcu si misli: »Ne, o nikomer ne bom grdo govorila.« To je
korak naprej  v svetosti.  Pozneje,  doma,  se hoče eden od njenih otrok z  njo
pogovoriti o svojih upih in sanjah. Čeprav je utrujena, se usede ter potrpežljivo
in  ljubeznivo  prisluhne.  To  je  žrtev,  ki  prinaša  svetost.  Pozneje  jo  zajame
tesnoba, vendar pomisli na ljubezen Device Marije, vzame v roke rožni venec in
pobožno moli. Nova pot k svetosti. Še pozneje gre na ulico, sreča reveža in se
ustavi ter mu nameni prijazno besedo. Nov korak. >>

http://zupnija.rovte.eu/

