
29. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: BOŽJI SIN JE POSTAL ČLOVEK, DA BI DAL SVOJE ŽIVLJENJE ZA NAS

Mr 10,35–45

Mašni nameni od 17.10.2021 do 23.10.2021
nedelja, 17.10. 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
ponedeljek, 18.10. SVETI LUKA, evangelist, praznik

18h na Praprotnem Brdu  starši Skvarča, Rovte 117
torek, 19.10. Sveti Pavel od Križa, duhovnik

18h  iz družine Gantar in Verica Gantar, Petkovec 31
sreda, 20.10. Irena, mučenka, Vendelin, opat; Smrtni dan božjega 

služabnika Antona Strleta (+2003)
18h  Katarina Martinčič, obletna in Janez, Rovte 44

četrtek, 21.10. Sveta Uršula, devica in mučenka
18h – Po osebnem namenu

petek, 22.10. Sveti Janez Pavel II., papež
18h  Drago Burnik, obletna, Rovte 89a

sobota, 23.10. Sveti Janez Kapistranski, duhovnik
18h  Jerebovi, Rovte 151

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Za božjo ljubezen ni nihče neuporaben in nepomemben. Vsak od nas
je »misijon«, saj  je vsak od nas sad božje ljubezni. Tudi,  če starši
zatajijo svojo ljubezen z lažmi, sovraštvom in nezvestobo, Bog nikoli
ne odvzame svojega daru življenja in od vekomaj zagotavlja vsakemu
od svojih otrok, da bo deležen božjega in večnega življenja.

Tudi  danes  Cerkev  potrebuje  može  in  žene,  ki  v  moči  krsta
velikodušno odgovorijo na klic in zapustijo svoj dom, družino, deželo,
jezik  in  krajevno  Cerkev.  Poslani  so  k  narodom,  v  svet,  ki  še  ni
preobražen z zakramenti Jezusa Kristusa in njegove svete Cerkve. Z
oznanjevanjem  božje  besede,  pričevanjem  za  Evangelij  in  veselim
življenjem po Svetem Duhu kličejo k spreobrnjenju, krščujejo in nudijo
krščansko  odrešenje.  To  delajo  v  spoštovanju  do  osebne  svobode
vsakega posameznika ter v dialogu s kulturami in verami ljudstev, h
katerim so poslani.  Missio ad gentes (poslanstvo k narodom), ki  je
vedno  lastno  Cerkvi,  bistveno  prispeva  k  procesu  stalnega
spreobračanja vseh kristjanov. Vero v Jezusov velikonočni dogodek,
cerkveno poslanstvo, prejeto po krstu, geografski in kulturni izstop iz
sebe in svojega doma, nujnost odrešenja od greha in osvoboditev od
osebnega in družbenega zla – vse to zahteva misijon, poslanstvo, ki
sega do skrajnih mej sveta.

30. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA NEDELJA
Evangelij: SLEPI PROSI JEZUSA, DA BI SPREGLEDAL Mr 10,46–52
Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico
odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimáj, Timájev sin, sedél ob poti. In ko je
slišal, da je to Jezus Nazaréčan, je začel vpiti in govoriti: »Jezus, Davidov sin,
usmili  se  me!« Mnogi  so ga grajali,  naj  umolkne,  on pa je še  glasneje  vpil:
»Davidov sin, usmili se me!« Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Poklicali so
slepega in mu rekli: »Le pogum, vstani, kliče te!« Odvrgel je svoj plašč, skôčil
pokonci in pohítel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Slepi
mu je dejal: »Rabuní, da bi spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te
je rešila!« Takoj je spregledal in šel po poti za njim.

Mašni nameni od 24.10.2021 do 31.10.2021:
nedelja, 24.10. Anton Marija Claret, škof in redovni ustanovitelj

7:30h – za farane
10h  Frančiška Dolenc, obletna in sestra Viktorija 

Gabrovšek in vsi  iz družine Dolenc, Rovte 18b
14h – Rožnovenska pobožnost, rožni venec in litanije

Matere Božje ter blagoslovom z Najsvetejšim
ponedeljek, 25.10. Sabina, Krizant in Darija, mučenke

18h  iz družine Osterman, Rovtarske Žibrše 36
torek, 26.10. Lucijan, mučenec

18h  starši Skvarča, Rovte 165
sreda, 27.10. Sabina, mučenka

18h  Trpinovi, obletna, Petkovec 28
četrtek, 28.10. SVETI SIMON IN JUDA TADEJ, apostola, praznik

18h  Franc in Slavka Novak, Petkovec 36a
petek, 29.10. Blaženi Mihael Rua, duhovnik

18h  Marica Nagode, Malnarjeva iz Hotedršice
sobota, 30.10. Marcel, mučenec

18h  Rozalija Oblak, trideseti dan, Rovte 69
nedelja, 31.10. 31. NEDELJA MED LETOM - ŽEGNANJSKA NEDELJA, 

OBLETNICA POSVETITVE CERKVE, slovesni praznik
7:30h – za farane
10h  Pavel Lukan, Praprotno Brdo 18
14h – Rožnovenska pobožnost, rožni venec in litanije

Matere Božje ter blagoslovom z Najsvetejšim
SKLEP ROŽNOVENSKE POBOŽNOSTI

***************************************************
Ne moreva,
da ne bi govorila o tem,
kar sva videla in slišala. 

Apd 4,20



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).
* Predzadnja nedelja v oktobru (24. 10.) je misijonska nedelja. Pri maši 

se bomo posebej spomnili vseh misijonarjev, zlasti še slovenskih, ki oznanjajo 
Jezusov evangelij po različnih deželah sveta. Pri obeh mašah je nabirka 
namenjena za potrebe v misijonih. Popoldansko molitev rožnega venca 
bomo namenili za duhovno podporo našim slovenskim misijonarjem in 
misijonarkam, spomnili se bomo tudi rajnih misijonarjev.

* Srečanje članov Karitas bo v četrtek, 28. 10. po večerni maši.
* Zadnjo nedeljo v oktobru (31. 10.) praznujemo Obletnico posvetitve 

Cerkve ali žegnanjsko nedeljo. Praznujejo jo povsod tam, kjer ne vedo za 
datum posvetitve cerkve. Na kamniti plošči, ki je vzidana v steni v prezbiteriju je
sledeč napis: Leta 1743 dne 13. avgusta je to cerkev prevzvišeni in prečastiti 
knez gospod gospod Ernest Amadej po božji in apostolskega sedeža milosti 
ljubljanski škof, Svetega rimskega cesarstva knez izmed grofov Athems itd. itd. z
dvema oltarjema posvetil in 800 ljudi birmal.

* Ne pozabimo, da iz sobote 30. 10 na nedeljo 31. 10. prehajamo na 
sončni čas. Kazalce premaknemo eno uro nazaj!

* Dodatna obvestila spremljajte na spletni strani župnije Rovte
* Oktobrska maša za osvoboditev – ozdravljenje, nedelja, 17. 10. ob 19h v cerkvi 

sv. Nikolaja v Logatcu. Mašo bo vodil kaplan Rafael. 

 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
17. 10.  Marija Lukančič in Matjaž Gnezda  Branka Jereb in Ana Štefanič
24. 10.  Cilka Jereb in Ema Kavčič  Klemen Jereb in Mojca Skvarča
31. 10.  Marija Lukančič in Marja Čuk  Ana Štefanič in Matjaž Gnezda

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

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk.8, od 16. 10. do 22. 10.sk.9, od 23. 10. do 29. 10. sk.10, od 30. 10. do 5. 11.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 17.10.2021 do 31.10.2021, Leto XVII. št. 21/422
PAPEŽEVA SVETOVNA MREŽA MOLITVE ZA OKTOBER

UČENCI  MISIJONARJI: Molimo,  da  bi  vsak  krščenec  vključen  v
evangelizacijo  in  razpoložljiv  za  misijone,  s  tem  da  pričuje  z
življenjem, ki ga prežema vonj po evangelizaciji.
Poslanica za svetovni misijonski dan 2019,    Frančišek, 9. junij 2019

»To  misijonsko  poslanstvo  se  me  osebno  tiče:  jaz  sem  vedno
misijon,  ti  si  vedno  misijon,  vsak  kristjan  in  vsaka  kristjanka  je
misijon.  Človek,  ki  ljubi,  nikoli  ne miruje:  ljubezen ga žene ven iz
sebe; k njej je pritegnjen in z njo privlači druge; razdaja se drugim in
plete  vezi,  ki  podarjajo  življenje.  Za  božjo  ljubezen  ni  nihče
neuporaben ali nepomemben. Vsak od nas je misijon, saj je vsak od
nas sad Božje ljubezni.«

Cerkev  je  v  poslanstvu  v  svetu.  Vera  v  Jezusa  Kristusa  nam
omogoča vse stvari videti v pravi luči, saj v veri gledamo na svet z
Božjimi  očmi  in  srcem.  Upanje  nam odpira  večna  obzorja  Božjega
življenja,  katerega  del  smo  tudi  mi.  Ljubezen,  ki  jo  okušamo  v
zakramentih in bratski  ljubezni, nas priganja, da gremo do skrajnih
mej sveta. Cerkev, ki gre do skrajnih meja, se mora nenehno in stalno
misijonsko spreobračati. Koliko svetnikov, koliko vernih mož in žena
pričuje in nam kaže, da sta neomejena odprtost in napredovanje v
milosti resnično možni in izvedljivi,  saj ju poganja ljubezen, ki se v
svojem najglobljem bistvu izkazuje kot dar, žrtvovanje in hvaležnost.
Človek, ki oznanja Boga, mora biti Božji človek.

To  misijonsko  poslanstvo  se  me  osebno  tiče:  jaz  sem  vedno
»misijon«; vsak kristjan in vsaka kristjanka je »misijon«. Človek, ki
ljubi,  nikoli  ne  miruje,  ljubezen  ga  žene  ven  iz  sebe,  k  njej  je
pritegnjen in z njo privlači druge,razdaja se drugim in plete vezi, ki
podarjajo življenje. >>


