
Teden Karitas od 21. do 27. 11
»Skupaj stopimo na sončno stran življenja« 
Ob  tednu  Karitas,  še  bolj  razmišljamo  o  dobrodelnosti,  o  pomoči
drugim. Ob tem se večkrat  vprašamo komu je vredno pomagati  in
kako (na kakšen način) dajati? Odgovor nam med drugim ponudi Kahlil
Gibran, v knjižici Prerok. Tako pravi: 
»Malo dajete, ko dajete le od svojega bogastva. Resnično dajete šele
takrat, ko dajete del sebe... Nekateri dajejo, a dajejo zato, da bi poželi
priznanje. In njihova skrita želja pokvari  ves dar...Nekateri dajejo z
veseljem in to veselje je njihovo plačilo. Drugi trpe, ko dajejo in to
trpljenje je njihov krst. Tretji dajejo tako, kot mirta v dolini odda svoj
vonj v ozračje. Po rokah takšnih ljudi nam govori Bog in skozi njihove
oči se smehlja na zemljo... Dobro je dajati, če vas kdo prosi, še bolje
pa je, če dajete nenaprošeni, iz razumevanja... Pogosto pravite: »Dal
bi, toda le tistim, ki so tega vredni.« Drevesa v vaših sadovnjakih ne
pravijo  tako  in  tudi  črede  na  vaših  pašnikih  ne...Kdor  je  vreden
prejemati  svoje  dneve  in  noči,  je  gotovo  vreden  vsakega  daru  od
vas...« 
V teh dneh odprimo srce za Boga,
da nas bo mogel predrugačiti, 
da bomo zmogli dajati ljudem del sebe 
in začutiti potrebo po pomoči.

Oznanila 20. november do 4. december 2005, Leto I. št. 7
 



JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA

Evangelij: KRISTUS PRIDE SODIT V SLAVI                                     Mt 25,31-46

Iz Svetega Evangelija po Mateju.

»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi  angeli  z  njim,  takrat  bo sédel  na prestol
svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči
ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim,
ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je
pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali
piti,  tujec sem bil  in ste me sprejeli,  nag sem bil  in ste me oblekli,  bolan sem bil  in ste me
obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj
smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli
ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo
odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste
meni storili.‹
Tedaj  poreče tudi  tistim,  ki  bodo na levici:  ›Proč izpred mene,  prekleti,  v večni ogenj,  ki  je
pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in
mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil
in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega
ali  žejnega  ali  tujca  ali  nagega  ali  bolnega  ali  v  ječi  in  ti  nismo  postregli?‹  Tedaj  jim  bo
odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kolikor niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste
storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.«

Mašni nameni od 20.11. do 26.11. 2005:
Nedelja, 20.11. JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, slovesni praznik

(zadnja nedelja v cerkvenem letu)
7.30h - za farane
10h  Karel in Elizabeta Nagode, godovna, Praprotno brdo 16

Ponedeljek, 21.11. Darovanje Device Marije
18h  Marija Rupnik, godovna, Rovte 91

Torek,  22.11. Sv. Cecilija, devica in mučenka
18h  Filip Gantar, obletna, Rovtarske Žibrše 37

Sreda, 23.11. 18h  Marija Cigale, (dana iz Logatca)

Četrtek, 24.11. Sv. Vietnamski mučenci Andrej Dung Lac in 
tovariši
18h  Rozalija in Jakob Kogovšek, obletna, Rovte 87

Petek, 25.11. 18h  Matej in Frančiška Logar, Rovte 57

Sobota, 26.11. 8h  Filipič, Rovte 17
konec cerkvenega leta



V  torek  15.  11.  2005  je  papež  Benedikt  XVI  imenoval  novega  ljubljanskega
pomožnega  škofa  msgr.  dr.  Antona  Jamnika,  sedanjega  direktorja  Zavoda  sv.
Stanislava. Rodil se je 27.7.1961 v Ljubljani, sicer pa je doma iz župnije Dobrepolje -
Videm pri Ribnici. Za duhovnika je bil posvečen leta 1987.



1. Adventna nedelja 

Evangelij: ČUJMO,  KER NE VEMO, KDAJ PRIDE HIŠNI GOSPODAR 
                                                                                                                       Mr 13,33-37
Iz Svetega Evangelija po Marku
Pazíte in bedite, ker ne veste, kdaj pride ta čas! Tako bo kakor s človekom, ki je zapustil svoj
dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju
pa je naročil, naj bedi. Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar – zvečer,
opolnoči,  ob petelinjem petju ali  ob zori –,  da vas ne najde spečih,  če pride nenadoma.  Kar
pravim vam, pravim vsem: Bodite budni!«

Mašni nameni od 27.11. do 4.12. 2005:
Nedelja, 27.11. 1. Adventna nedelja – Nedelja Karitas

7.30h - za farane
10h  Antonija in Bernarda Kunc, obletne, Rovte 16
14h – Adventna pobožnost (rožni venec in litanije z 
blagoslovom)

Ponedeljek, 28.11. 18h  Bernarda Lukan, obletna, Praprotno brdo 3
Torek, 29.11. 18h  Viktor Schweiger 
Sreda, 30.11. Sv. Andrej, apostol

18h  Andrej Albreht, godovna, Rovtarske Žibrše 21
Četrtek, 1.12. 18h  Jože in Marija Žakelj, obletna, Rovtarske Žibrše 22
Petek, 2.12. Prvi petek v mesecu decembru

18h  Pavel Jereb,obletna, Rovte 33
Sobota, 3.12. Sv. Frančišek Ksaver,duhovnik, prva sobota

8h  Frančiška Modrijan, godovna
Nedelja, 4.12. 2.Adventna nedelja

7.30h - za farane
10h  Zakrajšek, Rovte 17
14h – Adventna pobožnost

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

 20.11. Rezka Kavčič, Marja Čuk Matjaž Gnezda, Tamara Trpin
 27.11. Marija Lukančič in Ana Lukančič Mojca Skvarča in Miha Kavčič
 4.12. Klavdija Kogovšek in Cilka Jereb Marjana Kunc in Tadeja Gnezda
Pogrebne maše v novembru Nina Rupnik
Pogrebne maše v decembru Tadeja Gnezda

Ministriranje:
Teden od 20.11. – 
27.11.

Skvarča Lovrenc in Lazar Jernej

Teden od 27.11. – 4.12. Skvarča Jakob, Kunc Uroš in Rupnik Nejc



Ostala oznanila:

*  V  dneh  od  20.  -  26.  novembra.   obhajamo  po  vsem  svetu  »Teden
zaporov«,  ki  se obhaja v okviru katoliške Cerkve, pa tudi  v okviru drugih
Krščanskih Cerkva in skupnosti. Namen tedna je, da bi se kristjani zavedali
potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh
drugih, ki skrbijo za zapornike.geslo tedna je »enemu od teh najmanjših«!
Robert Friškovec je koordinator zaporniške pastoralne dejavnosti.

* V  četrtek 24. novembra. je v župnišču  ob 19:30 uri srečanje za člane
ŽPS.

*  Ob  godu  sv.  Cecilije,  zavetnice  cerkvene  glasbe  in  petja  se  zahvalim
pevcem vseh zborov in njihovim voditeljem za sodelovanje pri svetih mašah.
Zato  ste  lepo vabljeni  v  petek 25.11.  ob 19 uri v  gostilno  v  Zajelah  na
srečanje in večerjo.

*  Teden Karitas obhajamo od 21. - 27. novembra. Moto letošnjega tedna
je: »Pridite k meni vsi … (primer Mt. 11,28)« »Skupaj stopimo na sončno
stran življenja«.

* Na nedeljo Karitas 27. novembra bo pri obeh mašah nabirka za potrebe
Škofijske in Župnijske Karitas.

*  Župnijska  Karitas  se  ob  tednu  Karitas  najlepše  zahvaljuje  vsem
dobrotnikom.

*  S 1. adventno nedeljo pričenjamo novo cerkveno leto in čas duhovne
priprave na božične praznike. Na to  nas spominja adventni venec in božja
beseda pri bogoslužju. Berila in evangeliji za nedelje in praznike bodo leto B,
za delavnike pa leto II.

* Za prvi petek v mesecu decembru bom v dopoldanskem času obiskal in
obhajal  bolne  in  ostarele  po  domovih.  Po  večerni  sv.  maši  je  posvetilna
molitev v čast Srcu Jezusovem z blagoslovom.

* Za  1. soboto v decembru bomo po sv. maši molili pred najsvetejšim za
nove duhovne in redovne poklice.

* Veroučenci bodo pri verouku prejeli »Adventne koledarje«.

* V ponedeljek 28.11.  je ob 19 uri v župnišču srečanje za člane Župnijske
Karitas.

* Delavniške maše so v zimski kapeli v župnišču.

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


