
33. Nedelja med letom 
Evangelij: ZVESTOBA V MALEM BO NAGRAJENA                                Mt, 25,14-30

 Mašni nameni od 13.11.2011 do 19. 11. 2011:
nedelja, 
13.11.

7:30h – za farane,
10h   Cvetka Kavčič, obletna, Rovte 12
            srečanje zakonskih jubilantov

ponedeljek, 14.11. 18h  Slavko Skvarča, godovna, Rovte 85a
torek, 15.11. Sv. Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj

18h   starši Novak, Rovte 131
sreda, 16.11. Sv. Marjeta Škotska, redovnica

18h – v dober namen, Rovte 46e
četrtek, 17.11. Sv. Elizabeta Ogrska (Turingijska), redovnica 

18h  Bernarda Lukan, obletna,  Praprotno Brdo 3
petek, 18.11. Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla, god

18h  Marijana Justin
sobota, 19.11.  8h  Slavka Novak, Petkovec 36

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
V 15.  stol.  so  začeli  Cecilijo  častiti  kot  zaščitnico  glasbe,  kjer  je  – kot

pripoveduje pasijon – na poročni slovesnosti v svojem srcu opevala Boga.
Leta 1584 je Aleksander Marino ustanovil v Rimu bratovščino sv. Cecilije kot
organizacijo glasbenikov. Tudi glasbeniki v Ronemu v Franciji so od 16. stol.
dalje častili  Cecilijo  kot svojo patrono in obhajali  njen god vsako leto 22.
novembra. 

Za svojo patrono so si jo izbrali tudi pesniki, glasbeniki, izdelovalci orgel in
pevci.

Kot zaščitnico glasbe je sv. Cecilija upodobljena prvič leta 1420 na sliki, ki
jo hrani zgodovinski muzej v Frankfurtu ob Maini. Najbolj znana upodobitev
pa je Rafaelova slika iz leta 1516 v galeriji Bologni, ki prikazuje svetnico z
raznimi  glasbili  ob  nogah.  Prizori  iz  njenega  življenja  sta  v  17.  stol.
ovekovečila Guido Remi in Domenichino. Prvi je v svetnici posvečeni cerkvi v
Rimu naslikal Valerijana in Cecilijo, ki ju angel venča z lilijami in vrtnicami in
prizor Cecilijine  mučeniške smrti.  Domenichino pa je v cerkvi sv.  Ludvika
Francoskega v Rimu upodobil Cecilijo, ki zavrača češčenje malikov in njeno
nebeško  slavo.  Prav iz  17.  stol.  sta  ohranjeni  dve upodobitvi  Cecilije  kot
zaščitnice glasbe na slovenske in to v Celju ter na orgelskem krilu v cerkvi v
Viču nad Dravogradom.     
Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h

13.11. Veronika Kavčič in Ana Lukančič Marja Čuk in Marijana Kunc
30.12. Vilma Kunc in Franja Tušar Branka Jereb in Karin Hladnik
30.12. Tadeja Gnezda In Jakob Skvarča Matjaž Gnezda in Cilka Jereb

Pogrebne maše za november Tadeja Gnezda

Jezus Kristus, Kralj vesoljstva, zadnja nedelja cerkvenega leta
Evangelij: KISTUS PRIDE SODIT V SLAVI                                          Mt, 25,31-46

Evangelij po Mateju
»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega 

veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce 
bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, 
blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti 
lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil 
in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični 
odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca
in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo 
odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.‹
Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen 

hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti,  tujec
sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹  
Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega 
ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kolikor niste storili enemu 
od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.« 

 Mašni nameni od 20.11.2011 do 27.11.2011:
nedelja, 
20.11.

7:30h – za farane
10h  Zvonka Nartnik, obletna, Rovte 29a

ponedeljek, 21.11. Darovanje Device Marije, god
18h  Gabrijela Kržišnik, obletna, Rovte 5

torek, 22.11. Sv. Cecilija, devica in mučenka
18h  Marija Brence, godovna, Petkovec 4 , sveta maša je v Cerkvi

sreda, 23.11. Sv. Klemen, papež in mučenec
18h- V zahvalo in čast Mariji Pomagaj, Rovte 46e

četrtek, 24.11. Sv. Andrej Dunglac in drugi vietnamski mučenci
18h  starši Kogovšek, Rovte 46

petek, 25.11. Sv. Katarina aleksandrijska, mučenka
18h  Marija Horvat, dano Brelih - Vrhnika

sobota, 26.11. 8h     Vinko Treven, godovna, Petkovec 28
Konec cerkvenega leta

nedelja, 
27.11.

1. Adventna nedelja – nedelja Karitas – Leto „B“
7:30h – za farane
10h   Janez Grum in Antonija Otrin, obletna, Rovte 137
14h – Adventna pobožnost z rožnim vencem, litanijami in
          blagoslovom

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 7, od 12.11. do 18.11. sk. 8, od 19.11. do 25.11. sk. 9, od 26.11. do 2.12.

 Ministriranje:
Teden od 13.11. do 20.11. Blaž Skvarča, Martin Kavčič in Pia Skvarča

Teden od 20.11. do 27.11. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Jerica Cigale



 Ostala oznanila:
* Na 33. navadno nedeljo 13.11. je pri maši ob 10h srečanje zakonskih parov

ki obhajajo 10, 20, 25, 30, 40, 50 in 60 let poroke.

* V času od 17. do 20. novembra obhajamo „Teden zaporov“. Teden 
zaporov se je začel z namenom, da bi več molili in prispevali k 
ozaveščenosti o potrebah zaprtih oseb in njihovih svojcev, žrtev kaznivih 
dejanj, zaporskega osebja in vseh tistih, ki jim ni vseeno. Teden zaporov 
podpirajo predstavniki različnih krščanskih Cerkva, skupnosti in organizacij. 
Vabimo vas, da vsak dan molite vsaj nekaj za namene tedna zaporov. 

Robert Friškovec, zaporniški Vikar

* Na praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva pričenjamo „Teden 
Karitas“, ki ga bomo zaključili na prvo adventno nedeljo – nedelja Karitas. 
Teden Karitas  poteka pod geslom: Srce, ki vidi. Tretjina pušice prve 
adventne nedelje je namenjene Župnijski Karitas, dve tretjini pa Škofijski 
Karitas.

* 22. Novembra obhajamo god sv. Cecilije, mučenke, zavetnice cerkvene 
glasbe in petja. Sveta maša bo ta dan v cerkvi. K njej ste povabljeni vsi 
pevci, da počastimo god te svetnice in se ji priporočimo. 

* V sredo 23.11. je v veroučni učilnici ob 19h srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja je: Imam lastno mnenje – oblikujem javno mnenje – Tomaž 
Kodrič – Naše poslanstvo št. 45 str. 19.

* S prvo adventno nedeljo pričenjamo novo cerkveno leto – Leto „B“. 
Pri obeh mašah je blagoslov adventnih vencev. 

* od 14.11. do 24.11. potekajo v Ljubljani na Teološki fakulteti „Nikodemovi 
večeri“, predavanje za študente in mladino o aktualnih temah in vprašanjih 
življenja: o odgovornosti, vzgoji, domovinski politiki. O moralnih vprašanjih,
o veri in kulturi. Predavanja bodo vsak večer ob 19:30h. Vodilna misel je 
povzeta v stavku: „Če se pa sol pokvari...“ (Mt 5,13).

* Letos bomo začeli praznovati na god sv. Miklavža 6.12. v naši nadškofiji 
Jubilejno leto, ki ga bomo zaključili na nedeljo 9. 12. 2012. Vzrok za to je 
550 let od ustanovitve ljubljanske škofije. Cesar Friderik III. je 6. decembra 
1461 ustanovil ljubljansko škofijo. Devet mesecev kasneje 6. septembra 
1462 jo je papež Pij II. potrdil. Leto za tem je bil imenovan in posvečen prvi
ljubljanski škof Žiga grof Lamberg. V zvezi s tem praznovanjem bodo v 
škofiji potekala različna srečanja in dejavnosti, kar bo še povedano in 
zapisano v verskem tisku. 6. 12. 2011 bo predstavljena monografija o 
zgodovini ljubljanske škofije v galeriji Družine ob 11h.

* Zahvala. Župnijska Karitas Rovte se najlepše zahvaljuje vsem, ki ste 
kakorkoli in s čimerkoli pomagali pri izvedbi šestnajstega dobrodelnega 
koncerta Župnijske Karitas Rovte. Prav lepa hvala vsem tistim, ki ste se 
velikodušno odzvali akciji zbiranja poljskih pridelkov. Najlepša hvala.

* Pevec Franc Pušnik, ki je nastopil na dobrodelnem koncertu, sporoča, da 
lahko njegov CD naročite po telefonu 031 273-022.

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

Oznanila od 13.11.2011 do 27.11.2011, Leto VII. št. 23

Sv. Cecilija, mučenka
Cecilija, rimska mučenka, je ena najznačilnejših podob prvega Krščanstva.

Verodostojna  pričevanja  o  njenem  mučeništvu  niso  ohranjena,  temveč  le
pasijon iz 5. stol., po katerem naj bi Cecilija živela v času papeža Urbana I
(222  -230).  Čeprav  pasijon  omenja  osebe,  ki  zgodovinsko  ne  morejo  biti
povezane s Cecilijo, je vendar zanesljivo, da ta mučenka ni legendarna oseba,
kajti l. 1854 so v Kalistovih Katakombah v Rimu našli njen grob poleg Kripte
papežev.  Ta najdba se ujema z navedbo pasijona,  da  je  dal  papež Urban
Cecilijine posmrtne ostanke pokopati med škofi, spoznavalci in mučenci. 

Pasijon  opisuje  Cecilijo  kot  prečisto  devico,  zaročeno  s  poganom
Valerijanom. V poročni  noči  mu je  Cecilija  razodela,  da božji  angel  varuje
njeno deviško čistost. Prosila je soproga, naj sprejme vero v edinega Boga in
se da Krstiti, ker le po tem bo mogel videti angela, ki bo postal tudi njegov
varuh. Valerijan je ubogal in po Cecilijinem napotku šel k tretjemu miljniku na
Apijski cesti, kjer je našel med grobovi skritega svetega starca Urbana. Le-ta
ga je poučil v pravi veri in ga krstil. Ko se je Valerijan vrnil k svoji ženi, je
zagledal ob njej angela, ki ji je podajal venec iz lilij in vrtnic. 

Valerijan je pridobil za Krščanstvo tudi svojega brata Tiburcija. Oba sta se
ponudila,  da bosta pokopala mučence, ki  jih je dal  usmrtiti  mestni  prefekt
Turcij Almahij. Bila sta izdana in Almahij ju je ukazal mučiti in obglaviti. Iz
pohlepa po njunem imetju je nato pahnil Cecilijo v ječo. Obsodil jo je na smrt.
Sežgana naj bi bila v lastni hiši v peči za segrevanje kopeli. Toda iz plamenov
je prišla nepoškodovana, nakar je Almahij ukazal, naj jo obglavijo. Rabelj jo je
trikrat udaril z mečem, vendar je ostala živa še tri dni in v tem času razdelila
svoje  imetje.  Svetega  papeža  Urbana  je  prosila  naj  njeno  hišo  posveti  v
cerkev.

>>  


