
Nedelja Karitas 
Vodilo letošnjega Tedna Karitas je: »Rad te imam, zaupam ti.« Pomenljiv in 

zgovoren naslov! Ni vprašanje, je že odgovor in hkrati zagotovilo. Vsi poznamo 
dialog med Kristusom in Petrom, kakor ga je zapisal evangelist Janez. Po veliki 
noči je vstali Gospod vprašal prvaka svojih učencev: »Simon, Janezov sin, ali 
me imaš rad?« Trikratno vprašanje je rodilo trikratni odgovor: »Rad te imam; 
ti veš, da te imam rad (prim. Jn 21,15-17).«

V več kot 2000-letni zgodovini Kristus ponavlja to vprašanje na tisoč 
načinov: po otroku, ki sprašuje očeta: »Ali me imaš rad?« ... ali materi še pred 
svojim rojstvom: »Ali me imaš rada?« ... ali po bolniku z aidsom v misijonski 
Afriki: »Ali me imaš rad?« Kdo bi mogel preslišati isto vprašanje otrok in 
odraslih iz Šrilanke, Nigerije, Konga, Sudana, Srbije, Bosne, Kosova ... Vsi 
ponavljajo: »Ali me imaš rad?«

Vsako leto preberem poročilo generalnega direktorja Organizacije Združenih 
narodov za prehrano in poljedelstvo (FAO) ob »svetovnem dnevu prehrane«. 
Ta ustanova ima svoj sedež v Rimu. V lanskoletnem poročilu je bilo zapisano:
• več kot milijarda ljudi se mora preživeti z manj kot enim ameriškim 

dolarjem na dan,
• nad 800 milijonov ljudi je lačnih in podhranjenih,
• 114 milijonov otrok ni vpisanih v osnovno šolo (vsak peti na svetu),
• 11 milijonov otrok umre pred petim letom zaradi slabih življenjskih razmer,
• 24.000 ljudi umre vsak dan zaradi lakote,
• 1,2 milijarde ljudi nima zdrave pitne vode,
• milijon ljudi umre vsako leto zaradi malarije; 1,6 milijona ljudi pa se zaradi 

tuberkuloze ...
Vsi ti in se mnogi drugi nas sprašujejo: »Ali me imaš rad?« Pa ni potrebno iti

v misijonske dežele. Take ljudi srečamo tudi doma, v naših mestih. Nimajo 
najosnovnejših dobrin za človeka dostojno življenje. Odpirajo smetnjake in 
iščejo, da bi v njih našli nekaj zase.                                                   >>
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1. Adventna nedelja – Nedelja Karitas

Evangelij: ČUJMO, KER NE VEMO, KDAJ PRIDE HIŠNI GOSPODAR 
Mr 13,33-37

Evangelij 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 30. 11. do 6. 12. 2008: 

Nedelja 1. Adventna nedelja – leto B, Andrej, apostol
7:30h – za farane
10h   Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116
14h – Adventna pobožnost (rožni venec, litanije MB in blagoslov)
          molijo ga pripravniki na sveto birmo

Ponedeljek 18h   Lidija in Jakob Kogovšek, obletna, Rovte 82
Torek 18h vsi   Fani Leskovec, Petkovec 23
Sreda Sv. Frančišek Ksaver, duhovnik

18h   Franc Logar, godovna, Rovte 104
Četrtek Sv. Barbara, devica in mučenka

18h    Ivana Šemrov, obletna, Rovte 100a 
Prvi petek 18h   Alojz Žniderič, obletna, Rovte 81
Sobota prva 
duhovniška

Sv. Nikolaj (Miklavž), škof
8h na Praprotnem Brdu   Silva Albreht, Praprotno Brdo 6

………………………………………….…………………………………..
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Teden Karitas je za slehernega izmed nas veliko izpraševanje vesti, ali smo 
pripravljeni v dejanju odgovoriti: »Rad te imam!« Če smo tega sposobni, bodo 
tudi oni odgovorili: »Zaupam ti!«

»Odpri srce, odpri roke,
otiraj bratovske solze,
sirotam olajšuj gorje!« (S. Gregorčič)

Dr. Franc Kramberger,
mariborski nadškof

……………………………………………………………………………………………….
Ministriranje:
Teden od 30. 11. – 7. 12. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Teden od 7. 12. – 14. 12. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven
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2. Adventna nedelja
Evangelij: IZRAVNAJMO STEZE ZA GOSPODA                              Mr 1,1-8

Evangelij po Marku

Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina;
kakor je zapisano pri preroku Izaiju:
Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot.
Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!
Tako se je pojavil Janez Krstnik v puščavi in je oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. K njemu
je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje
grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji med.
Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu
odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil v vodi, on pa vas bo krstil v Svetem Duhu.« 

Mašni nameni od 7.12. do 14 .12.2008:
Nedelja Sv. Ambrož, škof in cerkveni učitelj 

7:30h – za farane
10h  Marija in Ludvik Skvarča, obletna, Rovte 11
14h – Adventna pobožnost (rožni venec, litanije MB in blagoslov)

 molijo ga pripravniki na sveto birmo
Ponedeljek Brezmadežno spočetje Device Marije

8h  Marija Brenčič, Rovtarske Žibrše 30a
18h  Tilka Trpin, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 5

Torek 18h  Marija Leskovec, godovna, Rovte 104e
Sreda 18h  Julijana Petrovčič, obletna, Petkovec 18
Četrtek Sv. Damaz, papež

18h  starši Leskovec in brat, Petkovec 23
Petek Devica Marija iz Guadalupe, god

18h  Jožefa Skvarča, obletna, Rovte 50
Sobota Sv. Lucija, devica in mučenka

8h  Lucija Pišljar, godovna, Rovtarske Žibrše 15
Nedelja 3. Adventna nedelja

7:30h – za farane
10h   Marija Cigale, Rovtarske Žibrše 42
14h – Adventna pobožnost (rožni venec, litanije MB in blagoslov)
          molijo ga pripravniki na sveto birmo
Spovedovanje za božične praznike do 15:30h

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
30.11.08 Cilka Jereb in Srečo Nartnik Mojca Skvarča in Marjana Kunc
7.12.08 Marja Čuk in Jože Treven Tadeja Gnezda in Lovro Skvarča
8.12.08 ob 8h Franja Tušar ob 18h Marjana Kunc
14.12.08 Cilka Jereb in Rezka Drmota Petra Čuk in Mojca Skvarča
Pogrebne maše v decembru Franja Tušar
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Ostala oznanila:
* S prvo adventno nedeljo, začenjamo čas duhovne priprave na božične

praznike. Pri nedeljskih mašah bomo brali berila in evangelije iz lekcionarja 
za leto »B«, ob delavnikih pa iz knjige: Berila in evangeliji za delavnike I. Pri 
obeh mašah bo na prvo adventno nedeljo blagoslov adventnih vencev. 
Popoldanska pobožnost bo ob 14h. Rožni venec bodo molili tisti, ki se 
pripravljajo na sveto birmo.

* Adventne koledarje veroučenci začnite uporabljati s prvo adventno nedeljo. 
Za vsak dan je posebna in druga zgodba do 26. decembra. Tisto, kar boste 
zbrali v kuverto za lačne otroke, boste prinesli k jaslicam v cerkvi na praznik 
Svetih Treh Kraljev 6.1.2009.

* 1. 12. je po maši v veroučni učilnici priprava na zakrament svetega 
Krsta. Starši prinesite k pripravi družinsko knjižico in rojstni list otroka, botri
pa potrdilo za botra, če so iz druge župnije.

* Za prvi petek, 5. 12. bom po domovih obiskal in obhajal bolne in 
ostarele v dopoldanskem času. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na god svetega Miklavža, 6. 12. je sveta maša na Praprotnem Brdu. V
večjem številu se udeležite maše in se priporočite temu dobrotniku odraslih 
in otroki.

* V ponedeljek, 8. 12. je slovesni praznik Marijinega brezmadežnega 
spočetja (»Šmaren« v adventu). Udeležite se svete maše in osebne ter 
skupne posvetitve Mariji Brezmadežni.

* V sredo, 10. 12. ob 19h je v župnišču srečanje za člane ŽPS. Tema 
srečanja: Kaj je evharistični kongres (p. Anton Nadrah – Naše poslanstvo št. 
42, str. 40)

* Na tretjo adventno nedeljo popoldne od 14h do 15.30 bo 
spovedovanje za božične praznike. Na razpolago bodo tuji spovedniki. 
Kolikor je mogoče, opravite spoved in ne odlašajte na zadnje dneve pred 
Božičem.

* S 1. 12. bom pobiral naročnino za verske časopise in revije. 
Naročnino bom pobiral do Božiča. 

Cenik verskega tiska:

Naslov Cena v € (evro)
Družina 2009 72,80
Ognjišče 2009 24,00
Misijonska obzorja 2009 9,00
Prijatelj 2009 11,70
Mohorjeve knjige 2009 42,00
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


