
25. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: JEZUSOV UČENEC JE DRUGIM SLUŽABNIK Mr 9,30-37

Mašni nameni od 19.9.2021 do 25.9.2021

nedelja, 19.9. Januarij, škof in mučenec
Nedelja svetniških kandidatov: Baraga, Gnidovec, 
Vovk, Majcen, Strle, Mahnič
7:30h – za farane
10h  Jože Malavašič, obletna, Rovte 104f

ponedeljek, 20.9. Sveti Andrej Kim Taegon, duhovnik 
in drugi korejski mučenc
19h  Cecilija Trček, obletna, Rovte 9

torek, 21.9. SVETI MATEJ, apostol in evangelist
19h  Jože Čuk, obletna, Rovte 117

sreda, 22.9. Sveti Mavricij in tovariši, mučenci
19h  Gašper Logar in starši, Rovte 41a

četrtek, 23.9. Sveti pater Pij iz Pietrelcine, duhovnik
19h  Frančiška Pivk, obletna in Stanislav Bolčina, obletna, 

Rovte 39
petek, 24.9. Blaženi Anton Martin Slomšek, škof

19h  Franc Istenič, obletna, Rovte 126
sobota, 25.9.
Kvatrna - prva

Nikolaj iz Flue, kmet
 9h – maša na Vrhu sv. trije Kralji

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Judje so dolga stoletja pred Jezusovim rojstvom, hrepeneli po tem, da bi jim
Bog  poslal  nekoga,  ki  bi  jih  rešil.  Spominjali  so  se  časov  kralja  Davida  in
njegovega sina Salomona, ko je nastal Jeruzalem, ko so zgradili tempelj. Izraelci
pa so bili svobodno in neodvisno ljudstvo. Potem pa so se začele težave. Najprej
se je narod razdelil, nato sta severno in južno kraljestvo zaznamovali dolgotrajno
propadanje  v  grehu  in  malikovanje.  Kmalu  so  ljudstvo  premagale  poganske
vojske in ga pregnale v izgnanstvo. Ko so se Izraelci po desetletjih vrnili, so se
morali  vedno  znova  podrejati  tujim  gospodarjem.  Najprej  so  bili  to  Perzijci,
potem Grki in nato Rimljani. Številni Judje so v Jezusovem času verjetno molili s
psalmistom:  »Doklej,  Gospod?  Se  boš  skril  za  vedno?«  Spominjali  so  se
Gospodove obljube, da bo poslal Mesija, ki jih bo rešil: »Prisegel sem Davidu
svojemu služabniku: Tvoj  zarod bom ustanovil  za vedno, za vse rodove bom
postavil tvoj prestol«. Kdaj boš izpolnil te obljube, so spraševali. Niti slutili niso,
da je Mesija, po katerem so tako dolgo hrepeneli že med njimi in kot tesar živi v
vasi Nazaret.

Jezusu seveda ni bilo dovolj,  da bi vedel, kdo je. Želel  je, da bi ga učenci
sprejeli  kot  Odrešenika;  ne  le  sprejeli,  marveč  doživeli  njegovo  oblast,  ki
Izraelcem prinaša odpuščanje, odrešenje in Očetovo kraljestvo. >>

26. NEDELJA MED LETOM – MIHELOVA NEDELJA
Evangelij: SPREJEMAJMO VSE, KI NISO PROTI NAM Mr 9,38-43

Mašni nameni od 26.9.2021 do 3.10.2021:
nedelja, 26.9. SLOMŠKOVA NEDELJA, EKUMENSKI DAN

7:30h – za farane
10h  starši Jereb in brat France in Dominik, obletna, 

Rovte 153
ponedeljek, 27.9. Vincencij Pavelski, duhovnik

19h  Iztok Tomazin, Petkovec 36
torek, 28.9. Sveti Venčeslav, mučenec

19h  Rudi, obletna in Zvonka Nartnik, Rovte 29
sreda, 29.9. SVETI MIHAEL, GABRIJEL IN RAFAEL, nadangeli,

 praznik
19h  Alojz Malavašič, godovna, Rovte 104f

četrtek, 30.9. Sveti Hieronim, duhovnik in učitelj
18h na Petkovcu – za zdravje, Petkovec

petek, 1.10.
Prvi petek

Sveta Terezija Jezusova, devica in učiteljica
ZAČETEK ROŽNOVENSKE POBOŽNOSTI!
19h  Frančišek Trček, obletna in Rozalija, Rovte 114

sobota, 2.10.
Prva duhovniška

God angelov varuhov
 9h – maša na Vrhu sv. trije Kralji

nedelja, 3.10. 27. NEDELJA MED LETOM, ROŽNOVENSKA NEDELJA
ZAČETEK TEDNA ZA ŽIVLJENJE
7:30h – za farane
10h  Franci Založnik, obletna, Rovte 128a
14h – Rožnovenska pobožnost, rožni venec in litanije

Matere Božje ter blagoslovom z Najsvetejšim
***************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

To želi storiti tudi za nas. Kot Mesija nam je pridobil svobodo pred grehom in
nam omogočil bogato življenje v svojem kraljestvu. Te osupljive resnice bi nas
morale tako kot njegove učence spodbuditi, da bi hodili za njim, ne glede na to
kam nas vodi.

Kdo je po mojem mnenju Jezus? To vprašanje bi si morali redno zastavljati, ko
zorimo  v  življenju  učencev.  V  prihodnjih  tednih  v  molitvi  premišljujmo  o
naslednjih svetopisemskih odlomkih in prosimo Boga, naj nam globlje razodene,
kaj pomeni, da je Jezus naš Mesija, naš Kralj, ki je prišel, da bi nas osvobodil.

- Izaija 61, 1 – 2
- Lukov evangelij 4, 16 – 30
- Matejev evangelij 16, 13 – 23
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Ostala oznanila
Navodila SŠK za zajezitev širjenja COVID-19 od 11. 9. 2021
Svete maše z ljudstvom omejene. Obvezen PCT in maske v zaprtih 
prostorih zaradi COVID-19, v cerkvi je lahko v razdalji najmanj 1,5 m, 
za 1 osebo(ali ena družina ali člani gospodinjstva)
* Na 25. nedeljo med letom (19. 9.) je v Hlevnem vrhu romarski shod. Ob tej 

priliki bo maša ob 10 uri, pri kateri bo blagoslov vseh treh obnovljenih oltarjev.
Sveto mašo bo vodil in daroval arhidiakon msgr. Franci Petrič.
Po maši je darovanje za kritje stroškov obnovljenih oltarjev.

* Na 26. nedeljo med letom obhajamo Slomškovo nedeljo in ekumenski 
dan. Za našo župnijo pa je ta nedelja Mihelova nedelja, ko obhajamo god
farnega zavetnika svetega nadangela Mihaela, kateremu je posvečena cerkev. 
Za župnijo je to dan farnega žegnanja. Obe maši bosta po nedeljskem redu. 
Pri obeh pa je tudi darovanje za kritje stroškov novega župnišča. 
Darovanje priporočam.

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

* Z mesecem oktobrom pričenjamo rožnovensko pobožnost.
Molitev rožnega venca bo ob delavnikih pol ure pred mašo, tako kot doslej, ob 
nedeljah pa popoldne ob 14 uri kot samostojna pobožnost, z litanijami Matere 
Božje in blagoslovom z Najsvetejšim. Tudi doma po družinah poživite molitev 
rožnega venca.

* Na prvi petek v mesecu oktobru (1. 10.), bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. 
Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in 
prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Dodatna obvestila spremljajte na spletni strani župnije Rovte
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

19. 9.  Franja Tušar in Matjaž Gnezda  Nevenka Malavašič in Drago Malavašič
26. 9.  Marija Lukančič in Ema Kavčič  Branka Jereb in Klemen Jereb
3. 10.  Marja Čuk in Cilka Jereb  Nevenka Malavašič in Drago Malavašič

 Pogrebne maše za mesec september  Marija Lukančič
 Pogrebne maše za mesec oktober  Cilka Jereb
 Pogrebne pušice za mesec september  Niko Skvarča
 Pogrebne pušice za mesec oktober  Anton Lukančič

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 4, od 18. 9. do 24. 9. sk. 5, od 25. 9. do 1. 10. sk. 6, od 2. 10. do 8. 10.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 19.9.2021 do 3.10.2021, Leto XVII. št. 19/420
KAJ PA VI PRAVITE, KDO SEM?

Jezus je v prelomnem trenutku svojega javnega delovanja učencem zastavil
dve ključni vprašanji. Na prvo, ki se glasi: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem«, ni bilo
težko odgovoriti. Vsi so slutili kaj ljudje govorijo o Jezusu. Temu pa je sledilo
drugo, ki je bilo resnično zahtevno: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?«

Utegne nas zamikati, da bi prezrli ti dve vprašanji. »Jezus je bil Bog! Vedno je
vedel, da je druga oseba Svete Trojice.« Toda, Jezus ni bil le Bog, skrit v telesu,
ki je vedel popolnoma vse o celotnem vesoljnem svetu in o sebi od dne, ko se je
rodil. Resnično je bil tudi človek in tako kot vsi ljudje se je moral učiti o svetu
okoli  sebe. Celo v Svetem Pismu piše,  da je »napredoval v modrosti«,  ko je
odraščal in zorel(Lk 2, 52). Čeprav ni niti  za hip prenehal biti  Bog in je imel
posebno milost,  ki  mu je pomagala spoznavati  samega sebe,  je kljub vsemu
moral napredovati v razumevanju. Le tako je bil lahko kakor mi »v vsem, vendar
brez greha.« Kako je torej Jezus doumel, kdo je? Preprost odgovor je, da se je
tega naučil od nebeškega Očeta. Toda, kako je to potekalo? Sebe je spoznaval,
ko je bral Sveto Pismo in ga poslušal v shodnici.  Marija in Jožef sta mi tudi
gotovo pripovedovala zgodbe o njegovem rojstvu in zgodnjem otroštvu. Lahko
smo prepričani, da je o vsem tem premišljeval v molitvi in Očeta prosil, naj mu
odpre srce in ga uči. Rezultat je bil osupljiv. Nobeden rabin, pismouk ali duhovnik
v vsem Izraelu ni nikoli razlagal Stare zaveze tako kot Jezus. Uma in srca mu ni
zasenčil  oblak  greha  in  imel  je  poseben odnos  z  nebeškim Očetom,  zato  je
doumel,  kdo je  v  odnosu do Očeta  in  Izraela.  Spoznal  je  tudi  svoje  nadvse
pomembno poslanstvo. V eseju želimo posnemati Jezusa, ki je svoja vprašanja
oplemenitil  z  molitvijo.  Želimo  se  poglobiti  v  božjo  besedo  in  bolje  razumeti
preroške besede, ki kažejo na Jezusa. Želimo tudi prositi nebeškega Očeta, naj
nam odpre razum za duhovne resnice o Jezusu in o tem, kaj je prišel storit za
nas, kot je to delal sam. >>


