
27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA NEDELJA
Evangelij: KAR JE BOG ZDRUŽIL, NAJ ČLOVEK NE LOČI Mr 10,2-16

Mašni nameni od 3.10.2021 do 9.10.2021
nedelja, 3.10. 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
ponedeljek, 4.10. Sveti Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj

19h  Frančiška Arhar in Marija Šebalj, obletna, Rovte 104c
torek, 5.10. Sveta Marija Favstina Kowalska, redovnica

19h  starši Logar, Rovte 85
sreda, 6.10. Sveti Bruno, duhovnik, redovni ustanovitelj

19h  Štefan Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 12
četrtek, 7.10. Rožnovenska Mati Božja, god

19h  starši in brat Janez Treven, Petkovec 46
petek, 8.10. 19h  Terezija Pivk in starši Jereb, godovna, Rovte 35
sobota, 9.10. Sveti Janez Leonardi, duhovnik

19h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

V vratarnici je brat Andrej srečeval veliko ljudi. Soočal se je stiskami študentov
in njihovih staršev. Vsem trpečim je priporočal molitev k sv. Jožefu in jih tudi
sam izročal  Jezusovemu varuhu. Bolnike je pomazilil  z oljem iz svetilke, ki  je
gorela v šolski kapeli. Ko je sosednjo šolo zajela epidemija, se je brat Andrej javil
kot bolničar. Nihče, za kogar je skrbel, ni umrl. Ljudje so začeli trumoma prihajati
k njemu. Ozdravljenja so se vrstila, on pa je trdil, da jih je izprosil sv. Jožef. Ko
mu je nekdo rekel, da je njegova molitev učinkovitejša kot Jožefova, saj so k
svetniku več časa molili in se ni nič zgodilo, ko pa ja zanje molil šolski vratar, so
bili  uslišani,  je  brat  Andrej  pobesnel  in  dvomljivca  v  priprošnjo  Jezusovega
skrbnika ozmerjal.

Zaradi množic bolnikov, ki so se zgrinjale v šolsko vratarnico, so se začeli starši
študentov  pritoževati,  češ  da  tako  ogroža  zdravje  njihovih  otrok.  Andrejevi
nadrejeni so bili nejevoljni, na škofiji so bili do njega sumničavi, zdravniki pa so
ga imenovali šarlatan. Brat Andrej je vsem ponavljal, da ne zdravi on, temveč sv.
Jožef.  Bolnike  in  druge  obiskovalce  je  pozneje  začel  sprejemati  na  bližnji
tramvajski postaji.

S svojega delovnega mesta je brat Andrej gledal na sosednji grič. Želel je, da
bi na njem stala mogočna cerkev, v kateri  bi  častili  sv. Jožefa.  Nadrejeni  so
površino odkupili in mu dovolili gradnjo svetišča, če sam najde sredstva za to.
Najprej je z denarjem, ki ga je dobil v dar, ker je strigel študente, in od tistih, ki
so pri njem iskali pomoč, sezidal kapelico, ki je kmalu postala premajhna.     >>

28. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: ČE JEZUS KLIČE, SE MORAMO VSEMU ODREČI Mr 10,17-30

Mašni nameni od 10.10.2021 do 17.10.2021:
nedelja, 10.10. Danilo (Danijel), škof; Sklep »Tedna za življenje«

7:30h – za farane
10h  starša Lukančič, obletna, Petkovec 4
14h – Rožnovenska pobožnost, rožni venec in litanije

Matere Božje ter blagoslovom z Najsvetejšim
ponedeljek, 11.10. Sveti Janez XXIII., papež

18h  Mihael Petkovšek, godovna, Rovte 131
torek, 12.10. Sveti Maksimilijan Celjski, škof in mučenec

18h  Milka Turk, obletna, Rovtarske Žibrše 7b
sreda, 13.10. Sveti Koloman, mučenec

18h – v zahvalo za srečno operacijo, Rovte 137
četrtek, 14.10. Sveti Kalist, papež in mučenec

18h  Stanislav in Slavko Skvarča, obletna, Rovte 85a
petek, 15.10. Sveta Terezija Jezusova (Avilska), devica

18h  Terezija Reven, godovna in obl., Rovtarske Žibrše 34
sobota, 16.10. Sveta Marjeta M. Alakok, devica

CELODNEVNO ČEŠČENJE V ŽUPNIJI
  9h  Rozalija Oblak, osmi dan, Rovte 96
17h  Franc Jurca, godovna in starši, Petkovec 17

nedelja, 17.10. 29. NEDELJA MED LETOM
Sveti Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
7:30h – za farane
10h  Janko Slabe, obletna in vsi  iz družine Slabe, 

Rovte 29
14h – Rožnovenska pobožnost, rožni venec in litanije

Matere Božje ter blagoslovom z Najsvetejšim
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Darovi za novo svetišče so začeli hitro pritekati. Brat Andrej Bessette je postal
zaradi uslišanj tako znan, da je potreboval štiri tajnike, da so lahko odprli 80.000
pisem, ki so letno prispela na njegov naslov, dnevno ga je obiskalo več kot 600
ljudi. Leta 1924 so začeli z gradnjo velike bazilike, posvečene sv. Jožefu, na griču
poleg prvotne Bessettove kapelice.

Brat  Andrej  ni  dočakal  dograditve  »molilnice  sv.  Jožefa«  (Saint  Joseph's
Oratory), kot so poimenovali največjo cerkev v Kanadi. Umrl je leta 1937, star 91
let. Pokojnemu se je v enem tednu prišlo poklonit milijon ljudi. Leta 1982 ga ja
papež Janez Pavel  II.  razglasil  za  blaženega,  leta  2010 pa  Benedikt  XVI.  za
svetnika.  Tako skupaj  s  sv.  Jožefom, ki  ga je  vdano častil,  deli  blagoslov in
milosti vsem, ki se obračajo nanj. Marija Krebeljl.

Pričevanje o svetem Jožefu – Magnificat 10/2021, str. 19 – 21



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)
Vsi verniki starejši od 15 let morajo izpolnjevati pogoj PCT 
(preboleli, cepljeni, testirani).
Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se
kolektivno uresničuje verska svoboda.
* 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.

* V soboto 16. oktobra je v župniji dan češčenja Svetega Rešnjega 
Telesa. Sveti maši bosta ob 9 h in ob 17 h. Prilika za sveto spoved bo 
dopoldne od 8 h do 12 h in popoldne od 15 h do 17 h.
Sveto Rešnje Telo bo izpostavljeno v češčenje in molitev dopoldne do 
12 ure in popoldne od 15 h do 17 ure. 
Vzemite si čas in pridite k molitvi in češčenju.

* Dodatna obvestila spremljajte na spletni strani župnije Rovte
* Molitveno-slavilna skupina Jezusovega Srca, Katoliške karizmatične prenove v 

Svetem Duhu sv. Nikolaja, Logatec, se bo srečala v torek, 5. oktobra 2021 ob
18:45h v cerkvi sv. Nikolaja, Logatec, pred glavnim oltarjem. Srečanje bo 
sestavljeno iz slavljenja, pričevanj in poučevanja in se zaključi z blagoslovom.

 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

3. 10.  Marja Čuk in Cilka Jereb  Nevenka in Drago Malavašič
10. 10.  Franja Tušar in Vilma Kunc  Helena Rupnik in Mojca Skvarča
16. 10.  9h Marija Lukančič in Franja Tušar  17h Nevenka in Drago Malavašič
17. 10.  Marija Lukančič in Matjaž Gnezda  Branka Jereb in Ana Štefanič

 Pogrebne maše za mesec oktober  Cilka Jereb
 Pogrebne pušice za mesec oktober  Anton Lukančič

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 6, od 2. 10. do 8. 10. sk. 7, od 9. 10. do 15. 10. sk. 8, od 16. 10. do 22. 10.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 3.10.2021 do 17.10.2021, Leto XVII. št. 20/421
Jožefov vratar

Skoraj  nepismen  bolehen  menih  je  v  Montrealu  zgradil  mogočno  svetišče,
posvečeno svetemu Jožefu, ki velja za največjo cerkev v Severni Ameriki.

Sv. Andrej Bessette se je leta 1845 rodil kot osmi od dvanajstih otrok. Starši so
ga poimenovali Alfred. Zaradi nevarnosti, da ne bo preživel prvega dne, je bil
krščen takoj po rojstvu, šibkega zdravja pa je ostal vse življenje.

Skromno izobrazbo mu je nudila mati, saj družina ni premogla sredstev, da bi
ga poslala v šolo. Ko mu je bilo devet let, je njegovega očeta, gozdarja, pod
seboj pokopalo drevo. Tudi mati za otroke kmalu ni mogla več skrbeti, ker je
zbolela za tuberkulozo in pri dečkovih dvanajstih letih umrla.

Alfred je kot sirota živel pri mamini sestri. Na kmetiji je težko poprijel za delo,
saj je trpel za prebavnimi motnjami. Rejniki so ga poslali v šolo le toliko, da se je
naučil  za silo pisati.  Župnik, ki  ga je pripravljal  na prvo sveto obhajilo, ga je
navdušil za čaščenje sv. Jožefa. Otrok brez staršev je Jezusovega rejnika hitro
sprejel za očeta. Bil je pobožen in velikokrat si je nalagal spokorne vaje.

Kot mladenič je Alfred odpotoval v ZDA, da bi si poiskal delo. Preizkusil se je
kot  kmet,  klepar,  kovač,  čevljar  in  pek,  vendar  se  zaradi  šibkega  zdravja  v
ničemer  ni  obnesel.  Vrnil  se  je  v  Kanado  in  domači  župnik  ga  je  napotil  v
Kongregacijo sv. Križa, ki ji je v župniji  zaupal šolo. Njegovo priporočilo se je
glasilo:  »Pošiljam  vam  svetnika.«  Čeprav  se  je  red  ukvarjal  s  šolstvom,  so
Alfredu  kot  skoraj  nepismenemu  dodelili  mesto  v  vratarnici  kolidža  blizu
Montreala, v kateri je 40 let sprejemal ljudi. Delal je tudi v pralnici, kot zakristan,
čistil  je  prostore,  nakupoval  in  revežem delil  miloščino.  Končno  se  je  naučil
nekoliko  bolje  brati.  Študiral  je  Sveto  pismo  in  se  na  pamet  učil  pasijon.
Odgovorni, ki je spremljal neukega novinca, je ugotovil: »Če ta mladenič ne bo
mogel delati, bo vsaj lahko dobro molil.« Pri 28 letih je Alfred naredil zaobljube
in prejel redovno ime Andrej. >>


