
33. Navadna nedelja
Evangelij: OB SODBI BO KRISTUS ZBRAL VSE SVOJE ZVESTE      Mt 13,24-32

Evangelij po Marku

Mašni nameni od 15. 11. do 21. 11. 2009: 

nedelja, 
15. 11.

7:30h – za farane
10h  Slavko Merlak, godovna, Rovte 105
        Srečanje zakonskih parov jubilantov

ponedeljek, 16.11. Sv. Marjeta škotska, svetnica, karitativna delavka
18h   Antonija Trpin, obletna, Rovte 122

torek, 17. 11. Sv. Elizabeta Ogrska(Turingijska), redovnica
18h  Rudi Nartnik, Rovte 29a

sreda, 18. 11. Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla, god
18h  Katarina in Janez Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 14

četrtek, 19. 11. 18h  Bernarda in starši Lukan, Praprotno Brdo 3
petek, 20. 11. 18h  Gabrijela Kržišnik, obletna, Rovte 5
sobota, 21.11. Darovanje Device Marije, god

8h  Marija Rupnik, godovna, in vse   Rupnik
18h za vse   organiste in pevovodje (darovali pevci)

=====================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Hvali ga ker živi »po resnici« in ker gostoljubno sprejema potujoče misijonarje.
Pritožuje se nad nekim Diotrefom, najbrž škofom istega kraja, ki ni naklonjen Janezu
in noče sprejemati misijonarjev. Omenja tudi nekega Demetrija, ki ga vsi hvalijo. Tudi
pisatelj je prepričan o njegovem bogoljubnem življenju. Na koncu izraža upanje da bo
Gaja v kratkem sam videl in z njim osebno govoril.
Pismo je bilo  napisano, ko je Janez deloval kot nad pastir  v Mali  Aziji  v zadnjem
desetletju 1. stoletja.  S pismom se je Janez zavzel za tiste potujoče misijonarje, ki so
hodili od ene cerkvene občine do druge in so za svoje apostolsko delo prejemali od
vernikov vse potrebno za življenje.

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

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

15. 11. Tamara Trpin in Cilka Jereb Karin Hladnik in Klemen Jereb
22. 11. Tadeja Gnezda in Metka Bogataj Marijana Kunc in Branka Jereb
29. 11. Matjaž Gnezda in Cilka Jereb Jakob Skvarča in Veronika Kavčič
Pogrebne maše v novembru Tadeja Gnezda

Ministriranje:
Teden od 15.11. – 22. 11. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 22.11.  – 29. 11. Martin Skvarča in Urban Cigale

Jezus Kristus kralj vesoljstva – slovesni praznik
Evangelij: KRISTUS  SPRIČUJE, DA JE RES KRALJ                    Jan 18,33b-37
Evangelij po Janezu
 »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 véliki 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 vendarle 
kralj?« Jezus je odgovoril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da 
pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.«

Mašni nameni od 22. 11. do 29. 11. 2009:

nedelja, 
22.11.

Sv. Cecilija, mučenka, 
zavetnica cerkvene glasbe in petja
7:30h – za farane
10h – v zahvalo Materi Božji, Rovte 50

ponedeljek, 23. 11. Sv. Klemen, papež in mučenec
18h   Ciril Peternel, dano iz Logatca

torek, 24. 11. Sv. Andrej Dung Lac in drugi vietnamski mučenci
18h  Jože Lukančič, obletna, Petkovec 4

sreda, 25. 11. Sv. Katarina mučenka
18h  Alojzija Demšar roj. Jereb, dano iz Francije

četrtek, 26. 11. Sv. Valerijan Oglejski, škof
18h  Marijana Možina, Rovtarske Žibrše 6

petek, 27. 11. Sv. Modest in Virgil, škofa in apostola Koroške
18h  Filipič, Rovte 100a

sobota, 28. 11. 8h  Andrej Rupert, godovna, Petkovec 13
Konec cerkvenega leta 

nedelja, 
29.11.

1. Adventna nedelja (Leto »C«)
7:30h – za farane
10h  Janez Grum in Antonija Otrin, obletna, Rovte 137
14h – Rožni venec in litanije Matere Božje z blagoslovom

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

Ostala oznanila:
* V nedeljo, 15. 11. ob 10h bo pri maši srečanje za zakonske pare, za 

tiste ki obhajate okroglo obletnico(10, 20, 25, 30, 40, 50…). Povabljeni
ste tudi tisti ki obhajate obletnico pa niste dobili vabila. Sveto mašo bo 
vodil in daroval gospod prelat Anton Slabe. Po maši ste pari povabljeni v 
župnišče v pevsko sobo na okrepčilo in druženje.

* V sredo, 18. 11. ob 16h je v veroučni učilnici priprava na zakrament
sv. Krsta. Starši prinesite k vpisu družinsko knjižico in rojstni list otroka, 
botri pa potrdilo za botra če so iz druge župnije.

* V sredo, 18. 11. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Pridite tudi tisti, ki ste že »pozabili«, da ste bili iz strani faranov 
izvoljeni. Tema srečanja bo: Z Marijo se pripravljamo na Božič (naše 
poslanstvo št. 43, str. 24).



Nadaljevanje ostalih oznanil
* Ob godu sv. Cecilije, mučenke in zavetnice cerkvene glasbe in pevcev, ste 

vabljeni pevci k sv. maši ob 18h v župnijsko cerkev v soboto 21. 11, kjer 
se bomo Bogu zahvalili za dar petja in se spomnili pri maši vseh pokojnih 
organistov in pevovodij iz naše župnije. Po maši ste povabljeni v gostilno 
Zajele na večerjo in družabno srečanje.

* Na praznik Jezusa Kristusa Kralja vesoljstva 22. 11. je na Vrhniki v 
župnijski cerkvi srečanje ŽPS vrhniške dekanije. Po molitveni uri v cerkvi 
bo pogovor o evharistiji in pripravi na Slovenski evharistični kongres. Vsaj 
nekaj članov naj se tega srečanja udeleži.

 * 43. Nikodemovi večeri bodo letos potekali pod naslovom: »skrivnosti 
poznanega – objem Boga v evharistiji«. Poglobiti želimo poznavanje in 
odnos do osrednjega katoliškega obreda – svete evharistije. Večeri bodo 
potekali v obliki predavanj, okroglih miz in refleksije s slušatelji od 16. do 
26. 11. 2009 od ponedeljka do četrtka vsak večer ob 20h v veliki dvorani 
teološke fakultete na Poljanski 4, v Ljubljani. (Klemen Svetel, škofijski 
referent za univerzitetno pastoralo).

* Od 15. do 21. 11. bo pod naslovom: »Oklepajmo se upanja«, potekal teden
zaporov. Namen tedna je, da bi molili in prispevali k ozaveščenosti o 
potrebah zaprtih oseb in njihovih svojcev žrtev kaznivih dejanj, zaporskega
osebja in vseh tistih, ki jim ni vseeno (Robert Friškovec, zaporniški vikar).

* S prvo Adventno nedeljo pričenjamo čas priprave na božične 
praznike. Vstopili bomo v leto »C« in ob božji besedi in molitvi 
pripravljali sebe in svojo notranjost na Jezusov prihod. Na to nedeljo bo pri
obeh mašah blagoslov adventnega venca, popoldne ob 14h pa se bomo 
zbrali pri molitvi rožnega venca in litanije. 

* V tednu od 23. do 29.11. bomo obhajali »Teden Karitas«. Letošnji 
teden ima pomenljiv naslov: »kruh za življenje«. Evharistija naj v 
nas prebuja zavest, da v kruhu življenja odkrivamo tudi socialno 
razsežnost, ki nas dela bolj pozorne in odprte za potrebe in stiske ljudi.
V sredo 25.11. je Ponikvah romanje karitativnih sodelavcev, nedelja 29.11.
je »Nedelja Karitas«. Nabirka pri obeh mašah je namenjena za škofijsko in 
župnijsko Karitas.

************************************************************

Za nabirko zahvalne nedelje, ki je bila namenjena za kurilno olje za 
ogrevanje župnišča in prizidka, se vsem darovalcem iskreno zahvalim. 
V ta namen ste darovali 1.662,36€. Bog vam povrni.                 Župnik
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Župnijska Karitas Rovte se najlepše zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli in s 
čimerkoli pomagali pri praznovanju petnajstletnice Župnijske Karitas in pri 
izvedbi dobrodelnega koncerta. Prav lepa hvala vsem tistim ki ste se 
velikodušno odzvali akciji zbiranje poljskih pridelkov. Najlepša hvala. 

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

Oznanila od 15. 11. do 29. 11. 2009, Leto V. št. 23

Prvo, drugo in tretje Janezovo pismo
V Kanonu nove zaveze so trije izmed Katoliških listov, ki jih pripisujejo apostolu in

evangelistu  Janezu.  Drugi  in  tretji  list  imata  značaj  in  oblika  pisma (pozdravi  na
začetku in koncu, razne osebne zadeve). Prvi pa je pisan bolj kot okrožnica vernikom
krščanskih  občin.  Vsebina,  slog  in  jezik  jih  razodevajo  kot  delo  enega  in  istega
pisatelja.

Prvo pismo: pisatelj se nikjer ne omenja po imenu. Iz pisma se takoj spozna, da
ga je pisal isti pisatelj,  kot četrti evangelij. Pismo in evangelij  sta si po vsebini in
slogu in jeziku tako sorodna, da te sorodnosti ni mogoče zanikati. To kaže, da je bil
pisatelj lista evangelist Janez. Janez ga je pisal približno v istem času kot evangelij, to
je  v  zadnjem desetletju  1.  stoletja  in  ga  namenil  istim  bralcem,  to  je  vernikom
maloazijskih Cerkva. Glavni povod pisma so bili krivoverci, ki so v Mali Aziji učili, da
se božji Sin ni učlovečil v pravem telesu(doketizem) in da ni Mesija ter pravi Bog. 

Pisatelj  hoče  v  listu  pokazati,  kako  naj  vera  v  božanstvo  Jezusa Kristusa  rodi
bogate sadove svetega življenja in čiste medsebojne ljubezni. bralce opominja, naj
hodijo v luči, naj svoje grehe odkrito izpovedujejo in spolnjujejo Kristusove zapovedi,
predvsem zapovedi ljubezni. varujejo naj se neurejene ljubezni do Sveta in se ne dajo
zapeljati krivovercem, ki taje Kristusa. Temveč naj oprti na vero v Kristusa, kot pravi
božji otroci, kažejo dejansko ljubezen do Boga in do bližnjega.

Drugo  pismo:  pisatelj  drugega  in  tretjega  pisma  samega  sebe  imenuje
»starešina«. Pod tem imenom je moral biti znan svojim bralcem. Od Papija vemo da
so v Mali  Aziji  tako imenovali  predstojnika efeške Cerkve, apostola Janeza. List  je
namenjen »izvoljeni gospe in njenim otrokom«. Izvoljena gospa ni kaka Krščanska
vdova, temveč neka cerkvena občina v Mali Aziji, najbrž blizu Efeza; njeni otroci so
verniki te občine, med katere hočejo krivoverci zanesti zmote o Kristusu.

Po  kratkem  uvodu  opominja  »starešina«  vernike  k  življenju  po  resnici  in  v
medsebojni ljubezni,  svari  jih pred zapeljivci,  ki učijo, da se Kristus ni  učlovečil  v
mesu, na koncu obljublja da jih bo obiskal in jim pošilja pozdrave efeških vernikov.

Tretje  pismo:  to  pismo  je  bolj  osebnega  značaja  Jeti(starešina)  piše  kratko
pismo(ima samo eno poglavje s 15. vrsticami) »ljubljenemu Gaju«, ki ga ne poznamo
po bliže.                                                                                                          >>


