
33. Navadna nedelja
Evangelij: STANOVITNO ČAKAJMO KRISTUSOV PRIHOD              Lk 21,5-19
Evangelij po Luku

Mašni nameni od 14. 11. 2010 do 20. 11. 2010: 
nedelja, 
14. 11.

7:30h – za farane
10h  iz družine Trpin in Jereb, obletna, Rovtarske Žibrše 5
           Srečanje zakonskih parov jubilantov

ponedeljek, 15.11. Sv. Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj
18h  Marijana Možina, obletna in Franc, Rovte 115

torek, 16. 11. Sv. Marjeta Škotska, kraljica
18h  Janez Bizjan, Petkovec 26a

sreda, 17. 11. Sv. Elizabeta Ogrska (Turingijska), redovnica
18h vsi  iz družine Gantar, obletna, Petkovec 31

četrtek, 18. 11. Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
18h  Jože Turk, obletna, Rovtarske Žibrše 7a

petek, 19. 11. 18h  Franc in Marijan Celarc, Petkovec 34
sobota, 20. 11. 8h  Ludvik in Marica Skvarča, obletna, Rovte 11

===================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Knez Hotimir  je imel dosti nasprotnikov, zato je dvakrat prosil  svojega

podpornika Virgila, naj pride v Karantanijo in tako z osebno navzočnostjo
okrepi njegov položaj in utrdi mlado vero v deželi. Ker Virgil ni mogel ugoditi
Hotimirovi  prošnji,  mu  je  poslal  okoli  leta  760  svojega  namestnika,
»pokrajinskega« škofa sv. Modesta in skupino duhovnikov in misijonarjev.
Modest si je izbral sedež pri Gospe Sveti, kjer je tudi pokopan v cerkvi. Iz
tega središča se krščanstvo razmeroma hitro širilo, predvsem zato, ker se ni
vezalo na politično osvajanje. Če bi pri tem ostalo, bi se Slovencem ne bilo
treba upirati bavarski oblasti in pregnati meniških duhovnikov. Ko je bil upor
pod vojvodom Volkunom leta 772 zatrt, je Virgil spet mirno posredoval in
poslal nove misijonarje, ki so dobro utrdili krščanstvo med Slovenci. S tem
so naši predniki stopili v sklop takrat razvitejše zahodne kulture in si tako
zavarovali narodni obstoj za stoletja. Cerkev pri Gospe Sveti je zato vsem
Slovencem ljub in dragocen spomenik, ki po vsej pravici sodi tja, kjer smo
Slovenci našli svoj skupni narodni dom, v »raj pod Triglavom«

Leta 767 se je Virgil dal posvetiti v nadškofa. Sosednje bavarsko ozemlje
je Virgil priključi pod cerkveno oblast Salzburga, dal je zgraditi veliko cerkva.
V Salzburgu je dal  zgraditi  stolnico,  v katero je dal  prenesti  relikvije  sv.
Ruperta. Virgil je bil tudi praktičen človek. Odprl je zdravilne vrelce, rudnike,
ljudem  je  omogočil  zaslužek,  ustanovil  je  samostan  Kremsműster  in
samostan v Innichemu z namenom, »da bi verni rod Slovencev pripeljal na
stezo resnice«.

Sv. Virgil je umrl v Salzburgu 27. Novembra 784. Leta 1233 ga je papež
Gregor IX prištel med svetnike.

Jezus Kristus Kralj vesoljstva – zadnja nedelja cerkvenega leta
Evangelij:  DESNI  RAZBOJNIK  PROSI  ZA  SPREJEM  V  KRISTUSOVO

KRALJESTVO                                                                      Lk 23,35-43
Evangelij po Luku

Mašni nameni od 21. 11. do 28. 11. 2010:
nedelja, 
21.11.

7:30h – za farane
10h  Marija Rupnik in za vse  iz družine Rupnik, godovna, 

Rovte 91
ponedeljek, 22.11. Sv. Cecilija, devica in mučenka

18h  Gabrijela Kržišnik, obletna, Rovte 5
 torek, 23. 11. Sv. Klemen, papež in mučenec

18h  Marija Trpin, obletna in Antonija Grampovčnik, 
Rovtarske Žibrše 17

 sreda, 24. 11. Sv. Andrej Dung Lac in drugi vietnamski mučenci
18h  Ivan Mlinar - Gale, Rovte 71

 četrtek, 25. 11. Sv. Katarina Aleksandrijska, mučenka
18h  Pavel Jereb, obletna, Rovte 33

petek, 26. 11. 18h  Pavel Loštrek in  starši Logar, obletna, Rovte 82h
sobota, 27. 11. Sv. Modest in Virgil, škofa, apostola Koroške

8h  starši Bradeško, obletna, Rovte 70
Konec cerkvenega leta

nedelja, 
28.11.

1. Adventna nedelja – nedelja Karitas
7:30h – za farane
10h  iz Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116
14h – Adventna pobožnost – rožni venec in litanije Mater Božje 

z blagoslovom
  Ministriranje:

Teden od  14.11. –  21. 11. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Blaž Skvarča

Teden od 21. 11. – 28. 11. Primož Arhar, Ambrož Cigale, 
Aljaž Trpin in Jure Kunc

  

Za nabirko zahvalne nedelje, ki je bila namenjena za kurilno olje za 
ogrevanje, se vsem darovalcem iskreno zahvalim.                 Župnik
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Župnijska Karitas Rovte se ob tednu Karitas najlepše zahvaljuje vsem,
ki ste kakorkoli in s čimerkoli pomagali pri izvedbi petnajstega 
dobrodelnega koncerta Župnijske Karitas. 
Prav lepa hvala vsem tistim ki ste se velikodušno odzvali akciji zbiranje 
poljskih pridelkov. 
Zahvala naj velja vsem tistim, ki nas celo leto podpirate tako gmotno 
kot z molitvijo. Najlepša hvala.                       Župnijska Karitas  Rovte 



Ostala oznanila:
* Na 33 navadno nedeljo 14.11. bo pri sveti maši ob 10h srečanje 

zakonskih parov, ki so poročeni: 10, 20, 25, 30, 40, 50 let.  Sveto mašo 
bo daroval msgr. Franci Petrič. Povabljeni ste tudi tisti, ki niste prejeli 
vabila in bivate v naši župniji. Po maši bo srečanje v spodnjih prostorih 
župnišča.

* V sredo 17.11. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Tema 
srečanja je: organizirana karitativno delo – pot do uspeha (g. Matej Pirnat – 
Naše poslanstvo št. 44, str. 19).

* Otroški pevski zbor naše župnije je začel delovati pod vodstvom Tamare 
Trpin, za glasbeno spremljavo bosta skrbela Jaka Logar in Borut Cigale. Zbor 
ima vaje ob sobotah ob 16h v župnišču. Lepo ste vabljeni vsi, ki ste že kdaj 
sodelovali v tem zboru, z veseljem pa pričakujemo tudi nove pevce.

* Ob godu sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe in pevcev se zahvalim 
vsem pevcem in voditeljem, ki sodelujete pri nedeljskih in prazničnih 
bogoslužjih, pogrebih, porokah in drugih slovesnosti v župniji. Bog nam je dal 
različne darove in talente. Nekaterim je dal dar za petje. Naj ta dar uporabljamo
v božjo čast in slavo in v veselje bližnjim. 

* V soboto 27.1. ob 17h bomo v zimski kapeli molili molitveno uro »za 
praznovanje porajajočega se človeškega življenja« pred začetkom 
adventnega časa. Tako se bomo v molitvi pridružili svetemu očetu, ki bo ob 
istem času imel vigilijo pred začetkom adventnega časa v Rimu.

* Vsakoletni teden zaporov bo potekal  od 21. Do 27. Novembra. Tema 
tedna zaporov je: »bodi z menoj«.

* Od 22.11. do 28.11. praznujemo teden Karitas. Geslo tedna Karitas »Nič 
revščine, ukrepajmo zdaj«! Nedelja 28.11. je nedelja Karitas. Dve tretjini
nabirke te nedelje je namenjeno Škofijski Karitas, ena tretjina pa domači 
Župnijski Karitas.

* S prvo adventno nedeljo pričenjamo novo cerkveno leto in čas duhovne 
priprave na praznik Jezusovega učlovečenja. Štiri sveče na adventnem 
vencu nam bodo govorile o tej razmeroma kratki pripravi, da se odtrgamo 
hrupnega »veselega decembra« in svoje moči usmerimo v duhovno pripravo, ki 
nam prinaša notranji mir in veselje. Pri maši bo blagoslov adventnega venca.

* Na prvo adventno nedeljo bo na Vrhniki ob 15h srečanje ŽPS vrhniške 
dekanije. Najprej bo molitev pred Najsvetejšim, nato predavanje o karitativni 
dejavnosti v Cerkvi, po njem pogovor in družabno srečanje. Prav je da se vsaj 
nekaj članov ŽPS udeleži tega srečanja.

* Veroučenci bodo pri verouku prejeli Adventne koledarje in se vključili v 
adventno akcijo: »Otroci za otroke« za letošnji adventni čas.

   Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
14. 11. Jože Treven in Ana Lukančič Petra Čuk in Marijana Kunc
21. 11. Metka Bogataj in Veronika Kavčič Karin Hladnik in Jakob Skvarča
28. 11. Franja Tušar in Cilka Jereb Matjaž Gnezda in Mojca Skvarča

Pogrebne maše v novembru Matjaž Gnezda

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

Oznanila od 14. 11. 2010 do 28. 11. 2010, Leto VI. št. 23

Sv. Modest in Virgil – apostola Koroške

Sv.  Virgil  velja  za  »apostola  Karantanije«,  to  je  za  utemeljitelja
krščanstva med Slovenci na Koroškem. Bil  je eden izmed tistih velikih in
iskrenih predstavnikov irskega meništva, ki ga je gnala misijonska misel na
evropsko  celino  oznanjat  evangelij.  Virgil  je  bil  rojen  okoli  leta  700.  V
domovini je dobil odlično znanstveno in bogoslovno vzgojo. Nekaj časa je bil
opat v samostanu Aghaboe (jugovzhodni del irske). Zaradi izrednega znanja
matematike so ga v domovini imenovali s priimkom »geometer«. Virgilu ni
bilo dosti do te časti in si je želel drugačne dejavnosti. Leta 743 je zapustil
irsko in prišel v frankovsko državo na dvor Pipina Mlajšega. Tam je spoznal
kot vojnega ujetnika in talca bavarskega vojvodo Odila. Leta 745 je prišel na
bavarsko skupaj z Odilom, bil najprej opat, potem pa škof v Salzburgu. Kot
opat je vodil samostan sv. Petra, od koder je tudi upravljal škofijo. Virgil se
je dolgo upiral škofovski časti in bil v škofa posvečen šele 22 let pozneje.

Virgil  je  kmalu  prišel  v  spor  s  svetim Bonifacijem;  ta  je  namreč  Krst
neizobraženega duhovnika  imel  za neveljaven,  ker  je krščevalec napačno
izgovarjal  latinske  krstne  obredne  molitve.  Virgil  se  je  obrnil  na  papeža
Zaharija, ki se je pridružil njegovemu gledanju, da je Krst veljaven, ker je bil
podeljen s pravim namenom. Dve leti pozneje je Bonifacij spet tožil Virgila,
češ,  da  nepostavno  opravlja  škofovsko  službo,  da  seje  sovraštvo  med
vojvodom  Odilom  in  njim  in  uči  krive  nauke.  To  nasprotovanje  med
Bonifacijem,  »apostolom  Nemčije«  in  Virgilom  je  izviralo  od  tod,  ker  je
Bonifacij  hotel  podrediti  Salzburg  svoji  nadškofiji  v  Mainzu,  Virgil  pa  je
zastopal bolj svoboden razmah škofijskih cerkva in irski način širjenje vere,
namreč  z  poukom  in  naukom,  ne  pa  z  mečem  in  nasiljem.  Tak  način
posredovanja Krščanstva je bil Slovencem bolj všeč.

                                                                                                               >>


