
31. NEDELJA MED LETOM - ŽEGNANJSKA NEDELJA
Evangelij: ZAPOVED LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA JE ENAKA LJUBEZNI DO BOGA

Mr 12,28b–34
Tisti čas je eden izmed pismoukov pristopil k Jezusu in ga vprašal: »Katera je
prva  od  vseh  zapovedi?«  Jezus  je  odgovóril:  »Prva  je:  Poslušaj,  Izrael,
Gospod, naš Bog, je edini Gospod. Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega
srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: Ljubi
svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga
zapoved.« Pismouk mu je rekel: »Dobro, učitelj. Resnico si povedal: On je
edini  in  ni  drugega  razen  njega,  in  ljubiti  njega  iz  vsega  srca,  z  vsem
umevanjem in z vso močjo ter ljubiti  bližnjega kakor samega sebe je več
kakor  vse  žgalne  daritve  in  žrtve.«  Ko  je  Jezus  videl,  da  je  pametno
odgovóril, mu je rekel: »Nisi daleč od Božjega kraljestva.« In nihče si ga ni
drznil še kaj vprašati.
Mašni nameni od 31.10.2021 do 6.11.2021
nedelja, 31.10. 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

ponedeljek, 1.11. VSI SVETI, slovesni in zapovedani praznik
7:30h – za farane
10h  Jožef Skvarča, Rovte 50
14h  Rozalija Oblak, Rovte 69
17h – Molitev rožnih vencev za rajne

torek, 2.11. SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
  8h  – za vse verne rajne
18h  – v zahvalo za srečno operacijo, Rovte 137

sreda, 3.11. Sveti Viktorin Ptujski, škof in mučenec
18h  starši in bratje Moljk, Rovtarske Žibrše 4

četrtek, 4.11. Sveti Karel Boromejski, škof
18h  Bernarda in Rozalija Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3

petek, 5.11.
Prvi petek

Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
18h  Marija Gantar, Rovtarske Žibrše 30d

sobota, 6.11.
Prva duhovniška

Sveti Lenart, opat
18h  Jožef Skvarča, trideseti dan, Rovte 50

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Sv. Jožef je možem iz dežele, kjer je boj za preživetje gotovo težji

kot  v  zahodnem svetu,  v  zgled  in  oporo  pri  skrbi  za  družine  in  v
medsebojni pomoči.

Marija Krebelj
je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel.

Pričevanje o svetem Jožefu – Magnificat 11/2021, str. 17 – 18

32. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA
Evangelij: UBOGA VDOVA JE DALA VEČ KOT VSI Mr 12,38–44
Tisti čas je Jezus med svojim poučevanjem govóril množicam: »Varujte se pismoukov, ki
si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih in si želijo pozdravov ljudi na trgih, prvih sedežev v
shodnicah in častnih mest na gostijah, ki vdovam požirajo hiše in hinavsko opravljajo
dolge molitve; ti bodo strože sojeni.« Sedél je nasproti zakladnici in gledal, kako množica
meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je
vrgla dva nôvčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel:
»Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico.
Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je
imela, vse, kar potrebuje za življenje.«

Mašni nameni od 7.11.2021 do 14.11.2021:
nedelja, 7.11. 7:30h – za farane

10h  Marija Petrovčič, obletna 
in vsi  Petrovčič, Petkovec 41

ponedeljek, 8.11. Bogomir, škof
18h  Janez Kunc, Rovte 63

torek, 9.11. POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE, praznik
18h  Anton Peternel, obletna, Rovte 82g

sreda, 10.11. Sveti Leon Veliki, papež in učitelj
18h  Jože Lukančič, umrl v Argentini

četrtek, 11.11. Sveti Martin, škof
18h  starši Grdadolnik, obletna, Rovte 116

petek, 12.11. Sveti Jozafat, škof in mučenec
18h  Jože, Marija in Marko Žakelj, obletna, 

Rovtarske Žibrše 22
sobota, 13.11. Sveti Stanislav Kostka, redovnik

9h – maša na Vrhu sv. trije Kralji
nedelja, 14.11. 33. NEDELJA MED LETOM, Svetovni dan ubogih

Začetek Tedna zaporov
7:30h – za farane
10h  Stanislav in Slavko Skvarča, godovna, 

Rovte 85a
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
31. 10.  Marija Lukančič in Marja Čuk  Ana Štefanič in Matjaž Gnezda
1. 11.  Cilka Jereb in Matjaž Gnezda  Klemen Jereb in Branka Jereb

 Ob 14h – Vilma Kunc in Nevenka Malavašič
7. 11.  Franja Tušar in Ema Kavčič  Helena Rupnik in Mojca Skvarča
14. 11.  Marja Čuk in Cilka Jere  Nevenka Malavašič in Drago Malavašič

 Pogrebne maše za mesec november  Franja Tušar
 Pogrebne pušice za mesec november  Peter Istenič



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 starejši od 15 let morajo izpolnjevati PCT 
* 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.

* V ponedeljek obhajamo slovesni in zapovedani praznik Vseh svetih. 
Svete maše bodo ob 7. 30 h, 10 h in ob 14 h. 
Po popoldanski maši bodo v cerkvi in na pokopališču molitve za rajne. 
Ob 17 h bomo molili v cerkvi rožne vence za rajne.

* Cerkev naklanja v prvih osmih dneh meseca novembra popolni 
odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne, če smo bili pri spovedi 
in obhajilu, izpovemo vero ter molimo po namenu svetega očeta (npr. očenaš).

* V torek 2. novembra obhajamo Spomin vseh vernih rajnih. Sveti maši 
bosta ob 8 h in ob 18 h. Po obeh mašah so molitve za rajne v cerkvi. 
Namesto pretiranega cvetja in sveč na grobove darujte za maše za rajne.

* Za prvi petek ( 5. 11.) 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.

* Na prvo soboto(6.11) bomo po maši zmolili litanije Matere božje, molili za nove 
duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na zahvalno nedeljo(8.11) bomo po obeh mašah Bogu v zahvalo za 
vse, kar smo prejeli v letu, ki je za nami, zapeli zahvalno pesem.

*******************************************************************
Ob letošnji zahvalni nedelji se zahvalim vsem, ki skrbite za duhovno 
in materialno podobo župnije. Župnik
*******************************************************************
* V nedeljo 14. novembra bo pri maši ob 10 h srečanje zakonskih 

jubilantov, tistih, ki obhajate 10, 20, 25, 30, 40, 50 let poroke. 
Sveto mašo bo vodil in daroval ter imel nagovor pater Benedikt Lavrih.
Vabljeni ste vsi, ki obhajate katero od teh obletnic.

* Dodatna obvestila spremljajte na spletni strani župnije Rovte
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk.10, od 30.10. do 5.11. sk.11, od 6.11. do 12.11. sk.12, od 13.11. do 19.11.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 31.10.2021 do 14.11.2021, Leto XVII. št. 22/423
Opora očetom

V Vietnamu  se  je  150  očetov  udeležilo  srečanja,  na  katerem so
razmišljali o sv. Jožefu in si podelili  izkušnje o njegovem varstvu in
posredovanju.  Podobna  srečanja  vsak  mesec  organizira  združenje
katoliških očetov, na njih pa možje razmišljajo o Božji besedi, vzgoji
otrok, socialnem nauku Cerkve, varovanju okolja …

Udeleženec srečanja  John Le  Van Phuc  je  za  UCA News reporter
povedal, da je sv. Jožef nekoč rešil njegovo hčerko. Ko se je leta 2001
zastrupila s hrano, jo je sam ponoči na hrbtu odnesel do ambulante. Z
reševalnim vozilom so jo odpeljali do bolnišnice, kjer so se zdravniki
odločili, da jo bodo naslednjega dne, 19. marca, na praznik sv. Jožefa,
operirali. Očeta je skrbelo, kako bo plačal za njeno operacijo: »Na poti
domov sem molil k Jezusovemu rejniškemu očetu, da bi zbral denar za
plačilo  bolnišnice,  in  mi  je  odgovoril.«  Ob  ponovnem  prihodu  v
bolnišnico je namreč izvedel, da se je hčerkino zdravje izboljšalo in
operacija ni bila potrebna.

Eden izmed očetov na srečanju je sv. Jožefu pripisal rešitev sina.
Otrok se je utapljal, iz vode pa ga je potegnil zidar, ki se je ravno
tedaj  vračal  iz  sosednje  cerkve,  kjer  je  pomagal  pri  postavljanju
Jožefovega kipa. »V težkih časih svetnik vedno podpira in varuje našo
družino. Popolnoma mu zaupamo,« je prepričan.

Sv. Jožef je posredoval tudi pri težavah v zakonu. Duhovnik Joseph
Dinh Tien Duc je povedal, da ga je 19. marca 2020 poklical neki zidar
in ga prosil, naj pride k njemu domov, saj ga je pretepla žena. Jezna
ženska je duhovniku zaupala, da njen mož pije in noče hoditi v cerkev,
sama pa dela v tovarni oblačil in mu mora vsak dan pripraviti hrano,
preden se odpravi k bogoslužju. Oče Duc je možu ukazal, naj se ženi
opraviči, potem pa ga je na motorju odpeljal k maši. Moški je tistega
dne opustil alkohol in ženo vsak dan spremlja v cerkev. >>


