
Teden Karitas 27.11. – 3.12. 
Najbrž vsi poznamo zgodbo iz svetega pisma, kako je Jezus nahranil pet

tisoč mož. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Je bil samo čudež, ali je šlo tudi
za kaj drugega? Učenci so prišli k Jezusu in mu povedali, da so ljudje lačni,
da nimajo kruha. A Jezus je to najbrž opazil že sam, pa tudi čudeža ni
takoj naredil,  čeprav bi  ga lahko. Rekel  jim je: »DAJTE JIM VI JESTI!«
Najbrž  so se začudeno spogledali,  saj  niso imeli  ne hrane,  ne denarja.
RAZMIŠLJALI, so kako bi rešili situacijo. In prišel je deček in daroval svojo
malico  -  dve  ribi  in  pet  hlebov.  Jezus  je  ta  dar  blagoslovil  in  ga  velel
razdeliti. In glej, vsi so se nasitili in še je ostalo… 

Morda Jezus tudi danes od nas pričakuje, da najprej OPAZUJEMO, kajti
samo tako lahko opazimo stisko.  Čaka nas,  da pridemo predenj  in mu
POVEMO, če smo opazili  stisko.  Tudi  danes Jezus  ne dela  čudežev kar
vsevprek, čeprav bi nam ugajalo, da v svetu nikjer več ne bi bilo lakote in
pomanjkanja. Tudi nas spodbuja k dejanjem in pravi: »Dajte jim vi jesti.«.
Kolikokrat si mislimo, saj bi pomagal, a s svojim zaslužkom tako ne morem
nasititi cele Afrike…, pa tudi ne zaupam, da bi se pošteno razdelilo. Tudi
deček je vedel, da ne more s svojo malico nasititi tolikšne množice, pa jo
je vendarle bil pripravljen deliti, ker je imel ZAUPANJE v Kristusa! Jezus bo
gotovo blagoslovil tudi naš dar in ga preko ljudi razdelil najpotrebnejšim.
Vprašajmo se, kaj jaz lahko darujem, kaj sta moji dve ribi in pet hlebov? 

Potrebno je torej  opazovati,  povedati  (Jezusu in ljudem ki  delujejo v
organizacijah),  razmišljati  kako  pomagati,  zaupati  naš  dar  Kristusu  in
verjeti, da bo po njegovem blagoslovu pravično razdeljen, v prave roke.
Da, Jezus še dela čudeže, želi pa si tudi našega sodelovanja!

Oznanila od 19. 11. do 3. 12. 2006, Leto II. št. 24



33. Navadna nedelja

Evangelij: OB SODBI BO KRISTUS ZBRAL VSE SVOJE ZVESTE      Mr 13,24-32
Iz Svetega Evangelija po Marku

»Toda v tistih dneh, po tisti stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde
bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale.  Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na
oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele izbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od
konca zemlje do konca neba.«
»Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar postane njegova veja že muževna in poganja
liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi:  Ko boste videli, da se to dogaja, vedite, da je blizu, pred
vrati. Resnično, povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja
bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.«
»Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne sin, ampak samo oče.« 

Mašni nameni od 19.11. do 25.11.06:
Nedelja 7.30h za farane 

10h   Marija Bizjan, Petkovec 26a
Ponedeljek 18h  Stanislava Nagode, Rovtarske Žibrše 19
Torek Darovanje Device Marije, god

18h  Brigita Trček, Rovte 82a
Sreda Sv. Cecilija, devica in mučenka

18h  Viktor Kogovšek, Petkovec 22
Četrtek Sv. Klemen, papež in mučenec

18h  Jožef Lukančič, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 16
Petek Sv. vietnamski mučenci Andrej Dung Lac in tovariši

18h  Cvetka Kavčič, osmi dan, Rovte 12
Sobota Sv. Katarina Aleksandrijska, devica in mučenka

8h  Katarina Oblak, Rovte 13
 ==================================================================================

Prijatelja si morata pomagati kakor roki (kitajski pregovor)

Lahko  bi  rekli,  da  je  Bog  hotel  zapisati  prav  v  naše  telo  ta  zakon
vzajemnosti… Opazuj nekaj trenutkov igro svojih rok, ko hočejo pobrati
kak predmet,  zavezati  čevlje  itd….  Kakšen primer  medsebojne  pomoči,
iznajdljivosti, ponižnosti!… Leva roka ni nevoščljiva desni!... Tako moram
delati  s  tistimi,  s  katerimi  me veže vest  prijateljstva… Pozor!  Ne delaj
takoj  razlike:  tile  da,  to  da onile  ne… Ne,  moje prijateljstvo mora biti
posneto  po  Kristusovem,  mora  biti  tako  široko,  tako  globoko… Kdo  so
prijatelji Kristusovi? Ali so to tudi moji?...
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Dvoje človeku pomaga zoreti:
Ljubezen in trpljenje.



 34. Navadna nedelja - Jezus Kristus, Kralj Vesoljstva

Evangelij: KRISTUS PRIČUJE, DA JE RES KRALJ                          Jan 18,33b-37
Iz Svetega Evangelija po Janezu
Tedaj je šel Pilat spet v svojo sodno hišo, poklical Jezusa in mu rekel: »Si ti judovski kralj?« Jezus
mu je odgovoril: »Praviš ti to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« Pilat je odvrnil: »Sem
mar Jud? Tvoj narod in veliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?« Jezus je odgovoril: »moje
kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali,
da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je rekel: »Torej si ti vendar le
kralj?« Jezus je odgovoril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da
pričujem resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.«

Mašni nameni od 26.11.  do 3.12.06:
Nedelja Nedelja Kristusa Kralja, slovesni praznik

7.30h za farane 
10h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

Ponedeljek Sv. Virgil, apostol Koroške, škof
18h  Pavel Jereb, obletna, Rovte 33

Torek 18h  Valentin Križaj, trideseti dan, Rovte 10
Sreda 18h  Andrej Albreht. Godovna, Rovtarske Žibrše 21
Četrtek Sv. Andrej, apostol, praznik

18h  Andrej Rupert, godovna, Petkovec 13
Petek
Prvi petek

18h  Sivcovi, Petkovec 11

Sobota  
Duhovniška

8h  iz družine Hren, Rovte 10

Nedelja 1. Adventna nedelja (leto »C«) Nedelja Karitas
7.30h za farane 
10h   Edo Grdadolnik, obletna Rovte 116
14h – adventna pobožnost

===================================================================================

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

19.11. Franja Tušar in Ana Lukančič Marjana Kunc in Mojca Skvarča
26.11. Srečo Nartnik in Tamara Trpin Marja Čuk in Matjaž Gnezda
3.12. Cilka Jereb in Rezka Kavčič Matjaž in Tadeja Gnezda 
Pogrebne maše v novembru Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v decembru Mojca Skvarča

Ministriranje:
Teden od 19.11. – 26.11. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc
Teden od 26.11. – 3.12. Vid Treven, Lovro Skvarča in Rok Hodnik
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 Ostala oznanila:
* V tednu  od  19.11.  do 25.11. obhajamo  Teden zaporov.  Geslo  tedna
zaporov je vzeto iz Apd. 12,1-19 in se glasi »Odprli so vrata.« V molitvi se
bomo spomnili  vseh zapornikov, delavcev v zaporih,  žrtev kaznivih dejanj,
prostovoljcev in družin zaprtih oseb. Naj nas letošnji teden poveže med seboj
v molitvi za vse brate in sestre, ki v sebi doživljajo zapor različnih razsežnosti.

* V  torek 21.11. po večerni maši je v zimski kapeli srečanje za  birmance
(7.  in  8.  skupina)  in  njihove  starše s  sestro  Rebeko  Kenda,  ki  vodi
duhovne vaje v Kanjem Dolu,  župnija Črni  vrh nad Idrijo. Tema srečanja:
Božja beseda.
*  V  sredo  22.11.  obhajamo  god  sv.  Cecilije,  device  in  mučenke  in
zavetnice cerkvene glasbe in petja. Ob tej priliki se  zahvalim vsem trem
zborom in voditeljem za sodelovanju pri bogoslužju in za vaje.

*  Dne  23.11.  ob  19h  je  v  župnišču  srečanje  za  člane  ŽPS.  Tema
srečanja: Sveto pismo in naša kulturna dediščina (gl: Naše poslanstvo št. 40
str. 47).
* Na nedeljo Jezusa Kristusa, Kralja Vesoljstva bo ob 15h na Vrhniki
dekanijsko  srečanje  župnijskih  pastoralnih  svetov.  Tema  srečanja:
Evangelij v pogovoru s slovensko kulturo.  Vabljeni tudi vsi člani našega
ŽPS.
*  Na  isto  nedeljo  bo  ob  10h  pri  maši prepeval  črnske  duhovne  pesmi
dekliški kvintet »SPLENDORE«.
* V času od 27.11. do 3.12. obhajamo Teden Karitas, pod geslom: »Ali me
imaš rad?«
* Srečanje za vse člane ŽK bo v ponedeljek 27.11., ob 19h v prostorih
župnišča .

*  Za prvi petek v mesecu decembru (1.12.) bom v dopoldanskem času
obiskal in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po maši bo posvetilna molitev
v čast srcu Jezusovem z blagoslovom.

* Na prvo soboto (2.12.) bodo po maši molitve za nove duhovne in redovne
poklice z blagoslovom. 

* 1. razred v soboto 2.12. nima verouka.

* Na prvo adventno nedeljo bo pred obema mašama blagoslov adventnih
vencev. Popoldanska adventna pobožnost bo ob 14h!
* Nabirka v košarico na nedeljo Karitas 3.12. je namenjena za potrebe
škofijske in domače ŽK.
* Veroučenci začnite uporabljati  Adventni koledar 2006 na prvo adventno
nedeljo. Koledarje ste prejeli pri verouku – otroci za otroke –  vsak dan en
cvet za boljši svet.

* Župnijska Karitas Rovte se zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pomagali pri
izvedbi dobrodelnega koncerta in vsem tistim, ki ste darovali poljske pridelke
za dom duhovnikov v Ljubljani.
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


