
Teden Karitas 26.11. do 2.12.
Zopet  je  tu  –  Teden  Karitasa,  razmišljanje  o  dobrodelnosti,

organizacijah,  o  pomoči  potrebnih,  o  tem če  tudi  sam kdaj  delujem
dobrodelno, ali pa tudi zame velja grafit, ki pravi: »Ne morem gledati
trpečih!....Raje se obrnem stran.« 

Geslo letošnjega tedna Karitas je: »Ali me imaš rad? Mož in žena.
Oče  in  mati  –  temelj  družine.« Pa  razmišljajmo  o  zakoncih,  o
družinah. Ali je v naši bližini zakonski par, ki zaradi ostarelosti potrebuje
našo  pomoč  pri  delu?  Morda  jima  konec  meseca  zmanjkuje  za
najosnovnejša  živila?  Morda  potrebujeta  družbo?  Morda  je  v  bližini
družina, ki se iz meseca v mesec sprašuje kako preživeti, izšolati otroke,
jih obleči? Toda biti dober in delovati dobrodelno ne pomeni le skrb za
gmotne reči. Pomeni tudi dati nasvet, prijazno besedo, oporo. Pomeni
tudi moliti za zakonce v krizi, za družine v stiskah in preizkušnjah. 

Kaj pa misel, da bi poskušal biti dober najprej doma? Kako naj v tem
tednu zakoncu in otrokom pokažem, da jih  imam rad? Morda res  ni
potrebno,  da  godrnjam  nad  vsem  kar  počne  mož?  Morda  bi  ženi
pomagal  pri  gospodinjstvu  in  varstvu  otrok?  Morda  lahko  preprečim
kakšen izbruh svoje togote? Morda si  kot  starša lahko vzameva eno
popoldne in ga preživiva samo z otroki? Jih gledava, poslušava, se jim
čudiva, jim pripovedujeva, jih ljubiva! Morda bi lahko ugasnili televizijo
in bili skupaj? Mnogo je izrazov ljubezni in ljubezen je iznajdljiva! Naj
bova kot starša zares temelj družine in ne kot jezni viharji,  ki  rušijo
zakon in dom. Ko je Bog ustvaril  moža in ženo, ni  načrtoval  takšnih
razbitih  in  ranjenih  družin.  Hotel  je,  da  bi  bila  družina  vodnjak,  iz
katerega bi črpali podporo. Prostor kjer bi vladala ljubezen in bi otroci
lahko rasli v svojem odnosu z Njim in s soljudmi.
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33. Navadna nedelja

Evangelij: STANOVITNO ČAKAJO KRISTUSOV PRIHOD                  Lk 21,5-19
Iz Svetega Evangelija po Luku
Ko so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni in zaobljubljenimi darovi,
je rekel: »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.«
Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?« Rekel jim
je: »Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo v mojem imenu in bodo govorili: ›Jaz
sem,‹  ali  ›Čas  se  je  približal.‹  Ne hodíte  za  njimi!  Ko boste  slišali  o  vojnah in  vstajah,  se  ne
ustrašite, kajti to se mora prej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec.« Tedaj jim je govoril: »Vzdignil
se bo narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu. Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne
bolezni in lakota, grozote in velika znamenja z neba. Toda preden se bo to zgodilo, bodo nad vas
dvigali roke, preganjali vas bodo, izročali v shodnice in ječe in zaradi mojega imena vas bodo vlačili
pred kralje in oblastnike. Vam pa bo to dalo priložnost za pričevanje. Vtisnite si v srca to, da ne
boste vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal usta in modrost, kateri
vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ji ugovarjati. Izdajali vas bodo celo starši in bratje,
sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas bodo ubili. Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena,
toda niti las z vaše glave ne bo propadel. S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.«

Mašni nameni od 18.11. do 24.11.2007: 
Nedelja 33. Navadna nedelja – posvetitev bazilike sv. Petra in

Pavla - praznik
7:30h – za farane 
10h  Cvetka Kavčič, obletna, Rovte 12 , mašuje p. Tomaž Mikuš

Ponedeljek 18h  starši Treven in sinovi, obletna, Rovte 102
Torek 18h   starši Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 35
Sreda Darovanje Device Marije, god

18h   Marija Rupnik, godovna, Rovte 91
Četrtek Sv. Cecilija, devica in mučenka

18h   sorodniki Jereb in Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 5
Petek Sv. Klemen. Papež in mučenec

18h  Jožefa Trpin in vsi  Istenič, Rovte 126
Sobota Sv. Andrej Dung Lac in drugi vietnamski mučenci

8h  Cigale, Rovtarske Žibrše 20

Temeljne vrednote in načela Karitas
Karitas si prizadeva, da bi odgovarjala na dejanske potrebe ljudi v 

stiski, ohranjala njihovo dostojanstvo, z njimi tesno sodelovala, jih 
pooblaščeno zastopala in jim z vsakovrstno pomočjo omogočila, da 
se osamosvojijo in v čim večji meri sami prevzamejo odgovornost za 
svoje življenje.

Karitas v Sloveniji v celoti sprejema Sklepe plenarnega zbora 
Cerkve na Slovenskem, usmeritve pastoralnih svetov in se 
pridružuje temeljnim načelom in vrednotam zapisanim v strateških 
načrtih Caritas Internationalis in Caritas Europa.
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34. Navadna nedelja – Jezus Kristus kralj vesoljstva
zadnja nedelja cerkvenega leta

Evangelij: DESNI RAZBOJNIK PROSI ZA SPREJEM V KRISTUSOVO 
KRALJESTVO                                                                     Lk, 23,35-43

Iz Svetega Evangelija po Luku
 Ljudstvo pa je stalo zraven in gledalo. Celo voditelji so se norčevali iz njega in govorili: »Druge je rešil, naj reši
sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.« Posmehovali so se mu tudi vojaki; pristopali so in mu ponujali kisa.
Govorili so: »Če si judovski kralj, reši samega sebe.« Nad njim je bil tudi napis: »Ta je judovski kralj.«
Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril: »Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju!«
Drugi pa mu je odgovoril in ga grajal: »Ali se ti ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi? In midva po pravici, kajti
prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni storil nič hudega.« In govoril je: »Jezus, spomni se me,
ko prideš v svoje kraljestvo!« In on mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.«

Mašni nameni od 25.11. do 2.12.2007:
Nedelja 7:30h za farane 

10h   Janez Grum in Antonija Otrin, obletna, Rovte 137
Ponedeljek Valerijan oglejski, škof

18h  starši Jurca, godovna, Rovte 102
Torek Sv. Modest, škof in Virgil, škof, apostol Koroške

18h  Janez Filipič, obletna, Rovte 100a
Sreda 8h  Pavel Jereb, obletna, Rovte 33
Četrtek 18h  družine Treven, Rovte 4
Petek Sv. Andrej, apostol, praznik

18h   Andrej Albreht, godovna, Rovtarske Žibrše 21
Sobota Natalija, spokornica

8h – v zahvalo Materi Božji, za srečen izid in za   Franc Trpin, 
Rovte 160 

Nedelja 1. Adventna nedelja – Leto »A«
7:30h – za farane 
10h  Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116
14h – Adventna pobožnost

Adventni čas
To je čas priprave za Jezusov prihod. Traja štiri tedne. Z adventom se 

začne novo cerkveno leto. V adventu, 8. decembra, obhajamo praznik 
Brezmadežnega Spočetja Device Marije. Marija, Jezusova mati, je bila
obvarovana vsakega madeža izvirnega greha. Ta greh, podedovan od 
naših prvih staršev, nam je bil izbrisan pri Svetem Krstu. Z Marijo se 
veselimo Jezusovega prihoda pri adventnih mašah.

Dobri Bog za nas skrbiš kot najboljši oče. Hvala ti, da si brezmadežno 
Devico Marijo izbral za mater svojemu sinu. V adventnem času nas vabiš, 
da pripravimo svoja srca na njegov prihod.

Naj bomo dobri in pridni, da bo Jezus našel v naših srcih lepo in toplo 
bivališče. Naj nas vodi zgled Device Marije, ki jo hočemo v tem času 
častiti s pomnoženimi dobrimi deli.
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Ostala oznanila:

* V sredo, 21.11. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja je: družina in zakramenti – škof Marjan Turnšek (naše 
poslanstvo št. 41, str 33)

* V četrtek, 22.11. goduje sv. Cecilija, mučenka, ki jo častimo kot 
zavetnico cerkvene glasbe in petja. Ta dan ste k maši vabljeni pevci vseh 
treh zborov, da se priporočite sv. Ceciliji za glas, ki vam je bil darovan, da 
tudi na ta način dajete Bogu čast in slavo. Pregovor pravi: »Kdor poje, 
dvakrat moli«. V petek, 23.11. ob 19h pa ste vabljeni v gostilno v Zajele na 
večerjo.

* Na zadnjo nedeljo cerkvenega leta – na praznik Kristusa Kralja (25.11.) 
je na Vrhniki srečanje ŽPS vrhniške dekanije ob 15h. Prav je da se 
naši člani udeležijo tega srečanja.

* V cerkvi na slovenskem obhajamo od 25.11. do 2.11. Teden Karitas. 
Potekal bo pod geslom »Ali me imaš rad? Mož in žena, oče mati – 
temelj družine«. Teden bosta zaznamovali dve večji stvari: romanje članov
Karitas na Slomškovo Ponikvo(28.11.) in Klic dobrote 2007 z neposrednim 
prenosom na TV SLO, 28.11. ob 19:55.

* S prvo adventno nedeljo pričenjamo čas priprave na božične 
praznike. Pri maši bo blagoslov adventnega venca. Popoldanska pobožnost 
pa bo ob 14h z rožnim vencem, litanijami in blagoslovom.
S prvo adventno nedeljo pričenjamo v liturgiji leto »A«.

* V četrtek,29.11. je v župnišču srečanje za starše birmancev (8. in 9. 
razred) po večerni maši.

* Od 19 do 29. novembra bodo na teološki fakulteti v Ljubljani potekali 41. 
Nikodemovi večeri s skupnim naslovom DIALOG! Začetek predavanj bo vsak 
večer ob 19:30. Spored predavanj si lahko ogledate na plakatu na oglasni 
deski pod zvonikom. Predavanja organizira Društvo SKAM(skupnost katoliške
mladine) – za študente v Ljubljani, škofijski asistent p. Tomaž Mikuš. D.J.

Ministriranje:
Teden od 18.11. – 25.11. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
Teden od 25.11. – 2.12. Jaka Logar st., Jaka Logar ml. in Nejc Rupnik

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
18.11. Rezka Kavčič in Cilka Jereb Marja Čuk in Matjaž Gnezda
25.11. Ana Lukančič in Srečo Nartnik Tina Kogovšek in Larisa Jereb
2.12. Rezka Kavčič in Cilka Jereb Matjaž in Tadeja Gnezda
Pogrebne maše v novembru Cilka Jereb
Pogrebne maše v decembru Tadeja Gnezda
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


