
VSI SVETI, slovesni in zapovedani praznik
Evangelij: VELIKO JE PLAČILO V NEBESIH Mt 5,1–12a

Mašni nameni od 1.11.2020 do 7.11.2020
nedelja, 1.11. 7:30h – za farane

10h  Jože in Gabrijela Kržišnik, obletna, Rovte 5
14h – za vse rovtarske mučence, daroval škof Štumpf

ponedeljek, 2.11. SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
18h  Slavka in Franc Novak, obletna, Petkovec 36

torek, 3.11. Sveti Viktorin Ptujski, škof in mučenec
18h  Bernarda in Rozalija Lukan, Praprotno Brdo 3

sreda, 4.11. Sveti Karel Boromejski, škof
18h  Ivan in Antonija Kavčič, obletna

četrtek, 5.11. Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika
18h  Marjetni, obletna, Rovte 116

petek, 6.11.
Prvi petek

Sveti Lenart, opat
18h  Vinko Kogovšek, dano Rovte 119a

sobota, 7.11.
Prva duhovniška

18h  Frančišek Trček, trideseti dan, Rovte 114

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Danes Marin zaključuje, da je bila njegova poroka res neposrečena. Z ženo
takrat nista imela ničesar, vendar pa sta imela drug drugega in Boga. Seveda
jima v zakonu ni  vedno lahko, med njima prihaja do prepirov in Marin mora
velikokrat »ukloniti  svoj ego«, hkrati  pa mu Danijela pogosto pride naproti  in
čudovito skrbi za otroke. Marin zaradi družine včasih ne more s prijatelji na pivo
ali nogometno tekmo, vendar lahko, ko pride domov, objame Danijelo in začuti,
kako rada se imata. Prav tako mu v težkih trenutkih moč dajejo otroci. Mlade
opogumlja,  naj se ne bojijo  vstopiti  v zakon, saj je to zakrament,  ki  je moč
Svetega Duha in daje moč ter zatočišče. V zakonu te Bog objame in ti reče: »Jaz
sem s teboj, ne boj se.«

Marija Krebelj – je posvečena sestra v skupnosti Emanuel.
Beseda pričevanja - Magnificat 11/2020, str. 18

*****************************************************
25 LET DOBRODELNEGA KONCERTA ŽUPNJISKE KARITAS ROVTE
Župnijska Karitas Rovte vsako leto v tem času pripravi dobrodelni koncert, ki 
bi bil letos že jubilejni 25. po vrsti, in kjer s pomočjo darovalcev pridobi del 
sredstev za pomoč potrebnim v stiskah. 
Letos žal koncerta ne bo. Vaš dar pa kljub temu lahko nakažete na 
transakcijski račun Župnijske Karitas Rovte št: SI56 0202 5009 2511 623, 
direktno pri blagajniku Janezu Jereb, Rovte 102a, telefon: 040 527-475 
ali skrinjico Karitas v cerkvi.

 Hvala vam za podporo!
Rovte, 28. 10. 2020 Župnijska Karitas Rovte Jože Cigale

32. nedelja med letom - Zahvalna nedelja
Evangelij: ČUJEČNOST ZA BOŽJI PRIHOD Mt 25,1-13

 Mašni nameni od 8.11.2020 do 15.11.2020:
nedelja, 8.11. 7:30h – za farane

10h  Friderik Cuznar, obletna in starši Šinkovec, Rovte 112
ponedeljek, 9.11. POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE, praznik

18h  Marjan Brenčič, dano Vinko Trček
torek, 10.11. Sveti Len Veliki, papež in cerkveni učitelj

18h  Anton Peternel, obletna, Rovte 82g
sreda, 11.11. Sveti Martin, škof

18h  Marjan Pišljar, Rovtarske Žibrše 35
četrtek, 12.11. Sveti Jozafat, škof in mučenec

18h  Brigita Trček in Frančiška Modrijan
petek, 13.11. Sveti Stanislav Kostka, redovnik

18h  Stanislav Skvarča, godovna, Rovte 85a
sobota, 14.11. Sveti Nikolaj Tvelić, duhovnik

  8h  Vinko Trček, družina Albreht
nedelja, 15.11. 33. NEDELJA MED LETOM - SVETOVNI DAN UBOGIH

Začetek »Tedna zaporov«
7:30h – za farane
10h  Jože Lukančič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

**************************************************
Nova navodila SŠK za zajezitev širjenja COVID-19
 15. oktober 2020
Od 16. oktobra dalje do nadalnjega so vse svete maše
z ljudstvom odpovedane. 
Maševal jih bom ob uri, kot so bile oznanjene, vi pa v 
duhu takrat spremljajte sveto mašo.
Vsak večer naj se ob 18. uri zbere družina in zmoli za 
pomiritev epidemije Očenaš in Zdravo Marijo.
Verouk je do 15. novembra odpovedan.
Vse nadaljnje korake boste lahko spremljali na spletni 
strani župnije.
Naj vas in vse vaše blagoslavlja vsemogočni Bog, 
Oče, Sin in Sveti Duh. Vaš župnik Janez Petrič
****************************************************
Ob letošnji zahvalni nedelji se zahvalim vsem, ki skrbite za 
duhovno in materialno podobo župnije.      Župnik



  Ostala oznanila
Obvezne maske v cerkvi, v lopi, zakristiji, nad zakristijo zaradi COVID-19
* V nedeljo 1. novembra obhajamo slovesni in zapovedani praznik Vseh Svetih. 

Zaradi COVID-19 bodo vsi obredi brez prisotnosti vernikov. 
Popoldanskih molitev v cerkvi in na pokopališču ne bo!
Rožne vence za rajne molite doma!

* Namesto pretiranega cvetja in sveč na grobove, darujte za svete maše za rajne.
* Običajnega obiska bolnih in starejših za prvi petek ne bo.
* Župnijska Karitas Rovte obvešča, da do nadaljnjega zaradi COVID-19 ne bo 

obiskovala starejših za rojstni dan.
* Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob

nedeljah),  ko  lahko  vernikom  (posameznikom  in  družinam)  podelijo  sveto
obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo
oznanila.

* Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki
nimajo  simptomov  okužbe  dihal,  ne  kašljajo  in  nimajo  povišane  telesne
temperature.

* Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo
#Ostanizdrav.

* Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo,
tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

* Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi
največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

*  Krsti,  poroke,  prva  sveta  obhajila,  birme  in  druge  župnijske  slovesnosti  so
preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican
vladni odlok.

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

1.11.  Maše brez vernikov
 zaradi epidemije korona virus8.11.

15.11.
 Ministriranje:
Teden od 1.11. do 8.11. maše brez vernikov 

zaradi epidemije korona virusTeden od 8.11. do 15.11.
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 4, od 31.10. do 6.11. sk. 5, od 7.11. do 13.11. sk. 6, od 14.11. do 20.11.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj.

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

Oznanila od 1.11.2020 do 15.11.2020, Leto XVI. št. 22/397

Poroka iz »nočne more«
Hrvaški  katoliški  vloger  Marin  Miletić  je  svojim  sledilcem  zaupal,  da  je

zakrament  zakona  veliko  več  kot  zgolj  čudovito  organizirano  praznovanje  z
najboljšim zabavnim programom, za kar bi morala mladoporočenca leta služiti ali
odplačevati kredit. Kot pravi, je bila njegova poroka prava nočna mora, pa je v
svojem zakonu po približno dvajsetih letih še vedno srečen.

Marin  in  njegova  žena  Danijela  sta  bila  par  od  srednješolskih  dni.  Čeprav
živahen fant, ki mu niso bile tuje lumparije in pretepi, je gojil globoko vero ter
mu je zakon veliko pomenil, zato sta se pri njegovih dvajsetih letih poročila.

Njun poročni dan ni potekal po načrtih. Na obred je prišlo trinajst ljudi, ki so
bili večinoma popolnoma premočeni zaradi zelo slabega vremena. Ker Marinov
oče ni bil zadovoljen s sinovo izbranko, na poroko ni prišel, njegova mama pa je
bila zaradi tega slabe volje. Marin je študiral teologijo, zato naj bi ga poročil eden
izmed njegovih profesorjev. Žal je ta zbolel in mladoporočenca sta šele v cerkvi
izvedela, da ga nadomešča duhovnik, ki je imel težave z alkoholom. Nesrečni
človek se je ob oltarju komaj držal na nogah.

Ker ženin ni imel veliko denarja, je fotografiranje in snemanje zaupal enemu
izmed svojih  prijateljev,  ki  pa  je  zaradi  težav z  drogo svoje  delo  tako slabo
opravil, da zakonca Miletić nimata nobene spominske fotografije niti videa.

Po obredu se je družba odpravila v bar, ki ga je Marin najel za tisti večer. Kot
študent je namreč trdo delal, da je omogočil preprosto praznovanje v kavarni,
kjer se je družil  s  prijatelji  in ni  bila  ravno na dobrem glasu. Imeli  so nekaj
narezkov, peciva in pijače. Proti jutru se je na vratih točilnice pojavil duhovnik, ki
je vodil poročni obred – tokrat s kitaro. Marin se spomni, kako je gost igral na
inštrument in zaradi pijanosti padal s stola, njegova žena pa je od razočaranja
jokala. >>


