
27. Nedelja med letom – Rožnovenska nedelja
Evangelij: GOSPOD BO DAL VINOGRAD V NAJEM DRUGIM Mt 21,33-43

Mašni nameni od 4.10.2020 do 10.10.2020
nedelja, 4.10. 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, litanije in 

blagoslov z Najsvetejšim
ponedeljek, 5.10. Sveta Marija Favstina Kowalska, redovnica

16h  Frančišek Trček, pogrebna maša, Rovte 114
19h  starši Jereb, Petkovec 40

torek, 6.10. Sveti Bruno, duhovnik, kartuzijan
19h  Sivcovi, Rovtarske Žibrše 16b

sreda, 7.10. Rožnovenska Mati Božja, god
19h  Franci Založnik, obletna, Rovte 128a

četrtek, 8.10. 19h  Gašper Logar in  starši Logar, obletna, Rovte 41a
petek, 9.10. Sveti Janez Leonardi, duhovnik

19h  iz družine Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 35
sobota, 10.10. Sveti Florencij, mučenec

  7h  Marija Kunc, Rovte 111 in  Janez Kunc, Rovte 63
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Končno se je opogumil  in Roba vprašal,  ali  gre lahko z njim k maši.  Med
obredom je Jay doživel Božji dotik. Začutil je Božje usmiljenje in ljubezen. Čeprav
ni  razumel,  kaj  se  med mašo dogaja,  se  je  ponovno vračal  k  temu obredu.
Pridružil se je tudi molitvenim srečanjem in spoznal mlade katoličane. Še posebej
je napredoval zaradi srečanj z duhovnikom, ki je s srcem živel svojo poklicanost.
Spoznal je, da se krščanske moralne vrednote ne razlikujejo od tistih, ki so mu
jih privzgojili njegovi starši.

Na velikonočno vigilijo leta 1990 je Jay prejel zakrament krsta, birme in prvič
pristopil  k  obhajilu.  Mesec  dni  pred  tem ga  je  neka  prijateljica  vprašala,  ali
razmišlja o duhovništvu. Smejal se ji je, vendar je vprašanje od tedaj v njem
odmevalo vsak dan. Njegovi odločitvi za duhovništvo je botrovalo to, da ga je
evharistija močno prevzela, kar je želel deliti z drugimi. Najprej je bil škofijski
duhovnik, zaradi želje po življenju v skupnosti in močnejšem občutku posvetitve
pa je danes benediktinec.

Marija Krebelj – je posvečena sestra v skupnosti Emanuel.
Beseda pričevanja - Magnificat 10/2020, str. 18-19

Prenova v Svetem Duhu: Slavilna skupina se bo srečevala vsako sredo po
večerni sveti maši (začetek slavljenja 18:30h; prvikrat 7. oktobra) v cerkvi
sv.  Nikolaja  v  Logatcu.  Maša  za  ozdravljenje  /  osvoboditev  bo  vsako
tretjo nedeljo v mesecu (prvikrat 18. oktobra) ob 19. uri v isti cerkvi.
Obvestite prijatelje, znance in ostale zainteresirane.

28. nedelja med letom
Evangelij: VSI SO POVABLJENI V BOŽJE KRALJESTVO Mt 22,1–14

Tisti  čas  je  Jezus spregovóril  velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v prilikah:
»Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je prirédil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje
služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal
druge služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: Glejte, pojedino sem pripravil. Moji voli in
pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno; pridite na svatbo!‹ Ti pa se niso zmenili,
temveč so odšli: eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji; ostali pa so zgrabili njegove
služabnike, jih sramotili in pobili. Kralj se je tedaj razjézil in poslal svojo vojsko, da so
pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali.

Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili
vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹ Služabniki so
odšli na potí in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je
napolnila  z gosti.  Ko je  kralj  prišel  pogledat goste,  je  opazil  tam človeka,  ki  ni  imel
oblečenega svatovskega oblačila. Dejal mu je: ›Prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš
svatovskega oblačila?‹ Ta pa je molčal. Tedaj je kralj rekel strežnikom: ›Zvežite mu noge
in roke in ga vrzíte ven v najglobljo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹ Veliko je
namreč poklicanih, a malo izvoljenih.«
 Mašni nameni od 11.10.2020 do 18.10.2020:
nedelja, 11.10. Sklep »Tedna za življenje«

7h – za farane
9h – po namenu birmovalca škofa,  dr. Franca Šuštarja
Podelitev zakramenta svete birme

ponedeljek, 12.10. Sveti Maksimilijan Celjski, mučenec
18h  Frančišek Trček, osmi dan, Rovte 114

torek, 13.10. Koloman, mučenec
18h  Terezija Reven, obl. in godovna, Rovtarske Žibrše 34

sreda, 14.10. Sveti Kalist, papež in mučenec
18h  Slavko in Stanislav Skvarča, obletna, Rovte 85a

četrtek, 15.10. Sveta Terezija Jezusova(Avilska), devica in učiteljica
18h  Terezija Sivec, godovna, Petkovec 11

petek, 16.10. Sveta Hedvika, redovnica
18h  Katarina Martinčič, obletna in Janez, Rovte 44

sobota, 17.10. Sveti Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
CELODNEVNO ČEŠČENJE V ŽUPNIJI
  9h  Mici in Malči Pivk – Turkovi, Petkovec 47
17h  Janez in Katarina Nagode, obletna, 

Rovtarske Žibrše 14
nedelja, 18.10. 29. NEDELJA MED LETOM – Misijonska nedelja

Sveti Luka, Evangelist
7:30h – za farane
10h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
14h – Rožnovenska pobožnost – rožni venec, litanije in 

blagoslov z Najsvetejšim



  Ostala oznanila
Obvezne maske v cerkvi, v lopi, zakristiji, nadzakristijo zaradi COVID-19.
Pri nedeljskih mašah oddajte listek s telefonsko številko v škatlo
* V nedeljo 4. 10. je pušica namenjena za takoimenovani »Petrov novčič« 

namesto praznika svetega Petra in Pavla (29.6.) zaradi corona virusa.
* Spovedovanje birmancev 9. razreda bo v ponedeljek 5. 10. ob 16h namesto 

verouka, nato je v veroučni učilnici pomerjanje birmanskih pelerin.
* V torek 6. oktobra je ob 18h  srečanje za vse birmance, njihove starše in 

botre z birmovalcem, ljubljanskim pomožnim škofom dr. Francem Šuštarjem.
Po maši je v veroučni učilnici srečanje z birmovalcem za ključarje, 
gospodarski svet in člane Župnijske Karitas.

* Starši in botri boste imeli priliko za spoved v četrtek 8. 10 od 18 ure dalje in 
med mašo. Na razpolago bo tuj spovednik.

* Zaključek birmanske devetdnevnice bo v soboto 10. oktobra pri maši, ki bo 
ob 7. uri zjutraj.
Po njej boste birmanci prejeli birmanske listke in spominske podobe za 
birmo, ki so dar Župnijske Karitas Rovte.

* V nedeljo 11. 10. bo prva maša izjemoma ob 7h zjutraj, ker bo ob 9h 
sveta maša med katero bo gospod birmovalec, pomožni škof dr. Franc 
Šuštar, podelil zakrament birme našim birmankam in birmancem.
* V nedeljo, na dan birme popoldanske rožnovenske pobožnosti ne bo.
* Od 12. oktobra bodo delavniške večerne maše ob 18. uri
* Na misijonsko nedeljo (18.10.) je nabirka namenjena za potrebe v misijonih.
Dodatna obvestila na spletni strani http://zupnija.rovte.eu
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum  Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

4.10.  Tadeja Gnezda in Franja Tušar  Jerneja Kunc in Branka Jereb
11.10. 7h – Marja Čuk in Marija Lukančič  9h – starši birmancev
18.10.  Tadeja Gnezda in Franja Tušar  Jerneja Kunc in Branka Jereb

Pogrebne maše za mesec oktober  Mojca Skvarča
Pogrebne pušice za mesec oktober  Niko Skvarča

 Ministriranje:
Teden od 4.10. do 11.10.  Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 11.10. do 18.10.  Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 23, od 3.10. do 9.10. sk. 24, od 10.10. do 16.10. sk. 1-2, od 17.10. do 23.10.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj.

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

Oznanila od 4.10.2020 do 18.10.2020, Leto XVI. št. 20/395
S srcem je živel svoj klic

Korenine Jaya Kytha segajo v Indijo. Ko se je njegovemu očetu z doktoratom
iz matematike ponudila priložnost za delo v tujini, se je z ženo in otroki preselil v
ZDA v New Orleans. Indijska družina, navajena razširjenih družinskih odnosov,
se je znašla v individualistični zahodni civilizaciji.

Jay se je rodil v Ameriki. Kot nedonošenček je imel težave z očmi in dihali,
zato so starši malega borca poimenovali z imenom, ki v njihovem jeziku pomeni
Zmaga. Pozneje je Jay obiskoval katoliško šolo in se med tem, ko je bila večina
njegovih sošolcev pri verouku, družil s protestanti. Doma so kot hindujci verjeli v
reinkarnacijo in vsakdo se je trudil za dobro, da bi se izognil ponovnemu rojstvu
v težjih okoliščinah. Da ne bi živim bitjem prizadela trpljenja, je bila njegova
mama  vegetarijanka,  moški  del  družine  pa  je  prevzel  ameriške  prehranske
navade. Jayevo najljubše hindujsko božanstvo je bil opičji bog, ki ga hindujci
povezujejo z inteligenco in matematiko.

Po srednji  šoli se je Jay iz varnega domačega okolja odpravil v Indiano na
študij računalništva. Med študenti je naletel na drugačne moralne vrednote glede
spolnosti,  drog in alkohola,  kot jih je bil  vajen doma. Osamljen je zapadel  v
depresijo in celo razmišljal o samomoru. Besno se je spraševal, kako lahko Bog,
če  obstaja,  dopušča  trpljenje.  Takrat  je  sebe  doživljal  kot  ateista,  hkrati  pa
goreče molil, naj se mu Bog razodene.

Na univerzi  je  spoznal  Roba  in  postala  sta  dobra  prijatelja.  Dognal  je,  da
njegovo veselje in mir, česar ni videl pri drugih sovrstnikih, izvirata iz Robove
katoliške vere. S prijateljem je šel v cerkev in opazoval, kako je pokleknil pred
tabernakljem. Ni ga spraševal, zakaj je to storil,  Rob pa je bil  tudi do njega
spoštljiv in mu krščanstva ni vsiljeval. Jay se je že srečal s kristjani, vendar se je
ob njih počutil obsojenega, kot da bi bil zaradi svoje vere obsojen na pekel.   >>


