
32. Nedelja med letom
Evangelij: UBOGA VDOVA JE DALA VEČ KOT VSI                             Mr 12,38-44

Evangelij po Marku

Mašni nameni od 11.11.2012 do 17. 11. 2012:
nedelja, 
11.11.

Sv. Martin iz Toursa, škof
7:30h – za farane 
10h  Dušan Likar, obletna, Jakob, obletna in Pavla, Rovte 14a

ponedeljek, 12.11. Sv. Jozafat, škof in mučenec
18h  Slavko Skvarča, godovna, Rovte 85a

torek, 13.11. Sv. Stanislav Kostka, redovnik
18h  Cvetka Kavčič, obletna, Dana iz Sv. Treh Kraljev

sreda, 14.11. 18h  Stanislav Merlak, godovna, Rovte 105
četrtek, 15.11. Sv. Albert Velik, škof in Cerkveni učitelj

18h  iz družine Peternel, obletna, dano iz Logatca
petek, 16.11.  Sv. Marjeta Škotska, karitativna delavka

18h  Jakob Pišljar in Jožefa, Rovtarske Žibrše 35
sobota, 17.11. Sv. Elizabeta Ogrska (Turingijska), redovnica

  8h  Zvonka Nartnik, obletna, Rovte 29a
****************************************************************************
(Nadaljevanje iz prve strani)

Spomin  na  Sveto  Katarino  je  ohranjen tudi  v  slovenskih  legendah in  v
ljudski pesmi. Na naših tleh je svetnici posvečenih 35 cerkva, od tega 29
podružnic. 

Čudežni  pokop  Katarininega  trupla  na  Si  naj-u  nekateri  razlagajo  s
kasnejšim  prenosom relikvij  v  času  arabskih  napadov  v  7.  stoletju.  Pod
vplivom benediktinskih mistikov so legendo o aleksandrijski mučenki dopolnili
s pripovedjo o mistični zaroki s Kristusom.

Sveta  Katarino  običajno  upodabljajo  s  kolesom  in  mečem.  Precej
upodobitev  najdemo  v  različnih  mestih  po  Evropi:  v  londonski  galeriji,
muzejih  El  Prado  v  Madridu,  v  cerkvi  Svetega  Klemena  v  Rimu,  muzej
umetnosti v Antwerpnu.

Na Slovenskem spada  Sveta  Katarina  med najbolj  pogosto  upodobljene
svetnice.  V  cerkvi  v  Turnišču  je  Janez  Akvila  1389  naslikal  njen  pokop.
Upodobljena  je  na  barvastem  cerkvenem  oknu  iz  15.  stoletja  v  Lomu.
Upodobljena je tudi v cerkvi v Veliki Nedelji in Bolfenku na Pohorju. Na Brodu
v  Bohinju  je  freska  na  južni  steni  prezbiterija.  Prikazuje  Katarinino
mučeništvo. Upodobljeno najdemo v Letušu, v Slovenj Gradcu, v Radovljici.
Leta 1744 je Francesco Robba izklesal kip Katarine za uršulinsko cerkev v
Ljubljani.

Sveto  Katarino  častimo  kot  zavetnico  deklet,  mladine  sploh,  tiskarjev,
bibliotekarjev, filozofov, pravnikov, učenjakov, znanstvenikov itd. Priporočajo
se ji v boleznih proti migreni, boleznim jezika, za   najdenje utopljencev in za
srečno zadnjo uro.                                                                              

33. Nedelja med letom
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla v Rimu, praznik

Evangelij: OB SODBI BO KRISTUS ZBRAL VSE SVOJE ZVESTE         Mr 13,24-32

Evangelij po Marku

  Mašni nameni od 18.11.2012 do 25.11.2012:

nedelja, 
18.11.

Začetek „tedna zaporov“.
7:30h - za farane
10h  Marica in Ludvik Skvarča, obletna, Rovte 11

ponedeljek, 19.11. 18h  Katarina Martinčič, obletna, Rovte 44
torek, 20.11. 18h  Jože in Gabrijela Kržišnik obletna, Rovte 5
sreda, 21.11. Darovanje Device Marije, god

18h  Marija Rupnik, godovna, Rovte 91
četrtek, 22.11. Sv. Cecilija, devica in mučenka, zavetnica cerkvene 

glasbe in petja
18h  Anton in Marija Treven, Petkovec 46 (maša je v cerkvi)

petek, 23.11. Sv. Klemen, papež in mučenec
18h vsi  Bizjanovi, obletna in godovna, dano iz Vrhnike

sobota, 24.11.  Sv. Andrej Dung Lac in drugi vietnamski mučenci
  8h  Janez in Terezija Žakelj, obletna, Rovtarske Žibrše 23

nedelja, 
25.11.

Jezus Kristus, Kralj Vesoljstva
Začetek „tedna Karitas“
7:30h – za farane 
10h  Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116
        Srečanje zakonski parov - jubilantov

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

11.11. Veronika Kavčič in Tadeja Gnezda Metka Bogataj in Lovro Skvarča
18.11. Vilma Kunc in Franja Tušar Mojca Skvarča in Helena Rupnik
25.11. Marjana Kavčič in Cilka Jereb Marja Čuk in Jerneja Kunc

Pogrebne maše za november Cilka Jereb

Ministriranje:
Teden od 11.11. do 18.11. Jerica Cigale in Beti Reven
Teden od 18.11. do 25.11. Pia Skvarča in Blaž Skvarča

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 11, od 10.11. do 16.11. sk. 12, od 17.11. do 23.11. sk. 13, od 24.11. do 30.11.

************************************************
Velika zapreka sreče je pričakovanje prevelike sreče.



Ostala oznanila:
* V tednu od 18.11. do 25.11.2012 obhajamo „Teden zaporov“.  Geslo

tedna zaporov je „Na poti življenja“ (prim. Ps 16,11). V molitvi  se bomo
spomnili vseh, ki se jih beseda zapor kakorkoli dotika: zapornikov, delavcev
v zaporu, žrtev kaznivih dejanj, prostovoljcev in družin zaprtih oseb. Teden
zaporov vsako leto podprejo različne Krščanske Cerkve in skupnosti. Namen
tedna je iskati načine, kako lahko osebna vera prinaša svobodo tudi sredi
velikih težav v življenju. Naj nas letošnji teden med seboj poveže v molitvi
za vse brate in sestre, ki v sebi doživljajo zapor in težo življenja različnih
razsežnosti. Robert Friškovec, zaporniški vikar.

* V ponedeljek 19.11. ob 19h je v župnijski učilnici srečanje za člane
Župnijske Karitas.

* V sredo 21.11. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS.
Tema srečanja je: Naše poslanstvo št. 46 – Damjan Ratajc – Naše prednosti
– str.15.

* V četrtek 22.11. obhajamo god sv. Cecilije, mučenke. Častimo jo kot
zavetnico Cerkvene glasbe in petja. Ta dan bo sveta maša v cerkvi. K
njej  ste vabljeni  vsi  pevci  vseh treh zborov. Po maši  ste  vabljeni  v
gostilno v Zajelah na prigrizek in družabno srečanje.

*  Na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu, ko obhajamo praznik Jezusa
Kristusa  Kralja  vesoljstva,  25.  11.  bo  pri  maši  ob  10h  srečanje
zakonskih  parov,  ki  obhajajo:  10,  20,  25,  30,  40  in  50  letnico
sklenitve  zakonske  zveze.  Povabljeni  ste  vsi,  ki  obhajate  ustrezno
obletnico in boste prejeli  vabilo.  Če bo še kdo, ki  vabila  ne bo dobil,  pa
obhaja obletnico, naj kar pride. Po maši ste povabljeni v spodnje prostore
župnišča  na  prigrizek  in  srečanje.  Sveto  mašo  bo  vodil  in  daroval  mag.
Klemen Svetelj.

*  Dekanijsko srečanje ŽPS bo na nedeljo Jezusa Kristusa Kralja, 25.
11.   v Dol. Logatcu, s pričetkom ob 15h v cerkvi, nato v dvorani.

* Za nabirko zahvalne nedelje, ki je bila namenjena za kurilno olje za
ogrevanje, se vsem darovalcem iskreno zahvalim.   

**************************************************************
ZAHVALA

Župnijska Karitas  Rovte se najlepše zahvaljuje  vsem, ki  ste kakorkoli  in  s
čimerkoli  pomagali  pri  izvedbi  in  se  udeležili  sedemnajstega  dobrodelnega
koncerta  Župnijske Karitas Rovte. 
Prav lepa hvala vsem tistim ki ste se odzvali akciji zbiranje poljskih pridelkov. 
Najlepša hvala.

Župnijska Karitas  Rovte                                
************************************************************** 

Sonce našega življenja hitro zahaja.
Dan se bo nagnil, približal večer.

Ne bo dolgo in Gospod nas bo poklical na plačilo.
A. M. Slomšek    

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

Oznanila od 11.11.2012 do 25.11.2012, Leto VIII. št. 23

SVETA KATARINA ALEKSANDRIJSKA
Sveto Katarino imenujejo tudi Katarina Sinajska. Je mučenka in jo cerkev

časti kot zavetnico mladine, zlasti deklet. Njeno češčenje se je razširilo  na
zahodu v 8. stoletju. Najstarejše poročilo o njenem mučeništvu je pasijon  iz
6. Ali 7. stoletja, ki ima izrazito legendarni značaj. Ko se je cesar Maksencij,
tako  pravi  pasijon,  odpravljal  iz  Aleksandrije,  je  ukazal,  da  morajo  vsi
prebivalci, tako bogati; kot revni, žrtvovati bogovom bike in ptice. Katarina, ki
je  bila  kraljevskega  rodu,  je  odšla  s  svojimi  služabniki  v  svetišče,  da  bi
podžgala  kristjane k odporu. Cesar jo je poklical na odgovor in Katarina mu
je  pogumno  dejala:  »Zakaj  pogubljaš  ljudi  s  češčenjem  malikov?  Uči  se
spoznavati Boga, stvarnika sveta in njegovega edinega Sina Jezusa Kristusa,
ki  je s križem rešil  človeštvo pekla«!  Cesar je ukazal,  naj  jo pokončanem
žrtvovanju  v  svetišču  pripeljejo  k  njemu  v  palačo.  Na  vse  načine  si  je
prizadeval,  da  bi  jo  uklonil.  Poklical  je  filozofe  in  govornike,  ki  naj  bi  jo
spametovali. Ponujal ji je bogata darila in končno jo je celo zasnubil. Katarina
je  ostala  neomajna.  Cesar  jo  je  zato  vrgel  v  ječo,  kjer  jo  je  obiskal  sam
Odrešenik in kamor ji je golob nosil hrano. Ker Katarine tudi ječa ni uklonila,
jo je cesar obsodil na smrt s kolesi. Toda angeli so Katarino rešili in kolesa so
strla mnogo poganskih vojakov. Po njeni čudežni rešitvi sta se za Katarino
zavzela sama cesarica in dvorjan Porfinij. Oba sta se spreobrnila h krščanstvu
in pretrpela mučeniško smrt. Cesarici so odrezali dojke in jo nato obglavili.
Smrt z obglavljenjem je pretrpel tudi Porfinij s še dvesto vojaki, ki so tudi
izjavili , da so kristjani. Ko so Katarino peljali iz mesta, da bi jo doletela enaka
kazen,  je  molila  za  vse  verne  in  Bog  sam ji  je  odgovoril  iz  oblaka.  Med
obglavljenjem je brizgnilo iz njenega vratu mleko namesto krvi in angeli so
takoj odnesli njeno truplo na Sinaj, kjer je iz njenega groba priteklo mleko in
olje z čudežno zdravilno močjo.                                                           >>


