
Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
Evangelij: KRISTUS SPRIČUJE, DA JE RES KRALJ                             Jan 18,33b-37

Evangelij po Janezu

Mašni nameni od 25.11.2012 do 01. 12. 2012:
nedelja, 
25.11.

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

ponedeljek, 26.11. Sv. Valerijan Oglejski, škof
18h  starši Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 35

torek, 27.11. Sv. Virgil in Modest, škof, Apostol Koroške
18h  Zdravka Trpin, obletna, Rovte 160

sreda, 28.11. 18h  Andrej Albreht, godovna, Rovtarske Žibrše 21
četrtek, 29.11. 18h  Amalija Pivk, Rovtarske Žibrše 35
petek, 30.11.  Sv. Andrej, apostol, praznik

18h  Andrej, Marija, Stanislav in Frančiška Treven, godovna, 
Rovte 114

sobota, 1.12.   8h  Marijan Celarc, godovna, Petkovec 34
(Nadaljevanje iz prve strani)

VMESNI PRIHOD: Danes. Jezus nas ni pustil samih. Njegovo bližino čutimo, kadar
molimo, prebiramo Sveto Pismo in obhajamo zakramente. Z nami je, kadar smo v
službi ali doma, kadar smo razburjeni ali umirjeni, kadar spimo ali smo budni. (prim.
Ps 139, 5-12). Če želimo začutiti njegovo bližino, upoštevajmo naslednje tri preproste
korake:

Prvič:  Ostanimo budni!  Mašna  berila  nas  v prvih  dneh adventa  spodbujajo,  naj
bomo budni in pozorni. Jezus želi priti  k nam, vendar moramo paziti, da ne bomo
spregledali znamenj njegove navzočnosti.

Drugič:   Opominjajmo se,  da Jezus želi  priti  k nam. Obveznosti  tega časa nam
zlahka  zameglijo  spomin  na Jezusove obljube in  njegovo ljubezen.  Ne dopustimo
tega!

Tretjič:  Sprejmimo Jezusa,  kakorkoli  želi  priti  k  nam -  v  molitvi,  v  navzočnosti
prijatelja, po besedah Svetega Pisma, ali po nekomu, ki potrebuje našo pomoč.

Vmesni prihod je povabilo vsem. Ni nam treba biti milijonar ali strokovnjak za Sveto
pismo. Jezus želi priti k vsem. Ne razlikuje glede na naše dosežke. Prihaja preprosto
zato, ker nas ljubi.

Na  začetku  letošnjega  adventa  skupaj  prosimo:  »Pridi,  da  bodo  naše  družine
začutile tvojo bližino. Pridi in nas vse prežemi z globokim hrepenenjem po tebi. Pridi,
Gospod, in bodi naš Knez miru!« 

******************************************************************
OBVESTILO

Župnijska  Karitas  Rovte  obvešča  in  prosi  vse  farane  za  pomoč ljudem v
poplavah za denarna sredstva,  katere lahko nakažete na račun slovenske
Karitas za poplave 2012. Slovenka Karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana. 
št: SI56 0214 0001 5556 761, namen: Poplave 2012, sklic: 00 6220

1. Adventna nedelja – Nedelja Karitas
Evangelij: NAŠE ODREŠENJE JE BLIZU                                    Lk 21,25-28.34-36
Evangelij po Luku

  Mašni nameni od 2.12.2012 do 9.12.2012:
nedelja, 
2.12.

Začetek adventnega časa
in novega cerkvenega leta - „Leto C“
7:30h - za farane
10h  Minka Treven in  Sivcovi, obletna, Petkovec 11
14h – Adventna pobožnost: Rožni venec, litanije z blagoslovom

ponedeljek, 3.12. Sv. Frančišek Ksaver, duhovnik
18h  Mihael in Terezija Kogovšek, Rovte 46

torek, 4.12. Sv. Janez Damaščan, duhovnik in Cerkveni učitelj,
Sv. Barbara, devica in mučenka
18h  iz družine Šemrov, Rovte 5

sreda, 5.12. 18h  Antonija Otrin in Janez Grum, obletna, Rovte 137
četrtek, 6.12. Sv. Nikolaj (Miklavž), škof

18h na Praprotnem Brdu,  Silva Albreht, obletna
Prvi petek, 7.12. Sv. Ambrož, škof in Cerkveni učitelj

18h  Alojz Žniderič, obletna, Rovte 81a
sobota, 8.12.  
prva  duhovniška

Brezmadežno spočetje blažene Device Marije
slovesni praznik

  8h  Marija Leskovec, godovna, Rovte 104e
18h  Marija Moljk, godovna, Rovtarske Žibrše 9

nedelja, 
9.12.

2. Adventna nedelja 
7:30h – za farane 
10h  Marija Brenčič, godovna in vsi  Fištrovi, Rovtarske Žibrše 30a
14h – Adventna pobožnost: Rožni venec, litanije z blagoslovom        

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

25.11. Marjana Kavčič in Cilka Jereb Marja Čuk in Jerneja Kunc
2.12. Marija Lukančič in Cilka Jereb Mojca Skvarča in Matjaž Gnezda
8.12. ob 8h Vilma Kunc ob 18h Marja Čuk
9.12. Veronika Kavčič in Metka Bogataj Branka Jereb in Tadeja Gnezda

Pogrebne maše za november Cilka Jereb
Pogrebne maše za december Helena Rupnik

Ministriranje:
Teden od 25.11. do 2.12. Primož Arhar in Ambrož Cigale
Teden od 2.12. do 9.12. Martin Kavčič in Timotej Treven

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 13, od 24.11. do 30.11. sk. 14, od 1.12. do 7.12. sk. 15, od 8.12. do 14.12.



Ostala oznanila:
* Na nedeljo 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. Po končani sveti maši, ki jo bo daroval
mag. Klemen Svetelj, ste vsi jubilanti povabljeni v spodnje prostore župnišča
na prigrizek in družabno srečanje.

*  Na  zadnjo  nedeljo  Cerkvenega  leta  25.11.  zaključujemo  „Teden
zaporov“ in začenjamo „Teden Karitas“. Teden Karitas poteka pod
geslom:  „Veselje  v  sožitju“. Spodbujal  nas  bo  k  poživitvi  krščanske
dobrodelnosti. Letos naj bi jo še bolj pokazali v odnosu do ljudi, ki so jih
doletele poplave.  V sredo 28.11. je romanje prostovoljcev Karitas na
Slomškovo Ponikvo, kjer bo sveta maša. 
Ob 20h je prenos dobrodelnega koncerta „Klic dobrote“. Neposredni prenos
bo na prvem programi TV Slovenije, radiu Slovenija in radiu Ognjišče.

* S prvo adventno nedeljo 2.11. pričenjamo novo Cerkveno leto in čas
priprave  na  Božič. Ta  nedelja  je  imenovana  tudi  „Nedelja  Karitas“.
Nabirka te nedelje je namenjena za: dve tretjini za škofijsko Karitas
in ena tretjina za domačo Župnijsko Karitas.
Pri obeh mašah je v začetku maše blagoslov adventnega venca, ki bo
nas skozi štiri adventne nedelje vabil in spominjal na našo osebno duhovno
pripravo na Božič.
Veroučenci  naj  s  prvo  adventno  nedeljo  pričenjajo  uporabljati
„Adventi  koledar  2012“,  ki  so  ga  prejeli  pri  verouku.  S  tem se  bodo
vključili  v  adventno  akcijo:  „Otroci  za  otroke“.  Iz  sredinskega  lista  naj
napravijo „šparovček“ in vanj dajo svoje denarne darove za otroke po svetu.
Za vsak dan je napisana tudi poučna zgodba. To, kar imamo, radi drugim
damo. Česar se mi veselimo, radi z drugim delimo.

* V četrtek 6.12, ko goduje veliki dobrotnik sv. Miklavž, bo sveta maša
v podružnični cerkvi sv. Nikolaja na Praprotnem Brdu. Prav je, da se
je udeležite v večjem številu.

*  Za prvi petek v mesecu decembru 7.12. bom v dopoldanskem času
obiskal in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo
zmolili Litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z
Najsvetejšim. 

*  V  soboto  8.12.  praznujemo  slovesni  praznik  Brezmadežnega
spočetja Device Marije. Sveti maši bosta ob 8h in 18h.
Na  ta  praznik  je  v  župniji  Doljni  Logatec  srečanje  članov  ŽPS
Vrhniške dekanije. Srečanje  se  bo pričelo  ob 14h z  molitvijo  v cerkvi,
nadaljevalo pa v dvorani. Tematika bo o novi evangelizaciji. Vabljeni ste vsi
člani ŽPS, pa tudi drugi, ki vas ta tematika zanima.

*  Vse adventne  nedelje  bomo imeli  ob  14h „Adventno  pobožnost“:
Rožni venec, litanije Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim.

* Na drugo adventno nedeljo 9.12. je v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja ob 16h
sklep  jubilejnega  leta  ob  550  -  letnici  ustanovitve  ljubljanske  škofije.
Slovesno mašo bo ob somaševanju duhovnikov vodil kardinal Franc Rode.    

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

Oznanila od 25.11.2012 do 9.12.2012, Leto VIII. št. 24
KMALU BOM PRIŠEL .…

Adventni čas je nekaj posebnega in nenavadnega. Večino Sveta namenja pozornost
dojenčku  v  jaslih.  Bog  želi,  da  bi  se  osredotočili  na  tri  posebne  dogodke,  na  tri
Kristusove prihode, ki so ključnega pomena za naše življenje. Vsak iz med njih nam
pove nekaj drugega o Jezusu, pa tudi o nas in o tem, kaj želi storiti v nas. Radi bi se
posvetili tudi Jezusovemu povabilu nam – povabilu, naj mi pridemo k njemu.

PRVI PRIHOD: Božič. Ob prihodu Jezusa na svet je prišlo z njim tudi veselje. Čutimo,
da moramo praznovati to, da je Jezus Kristus, večni Božji Sin, postal človek, da bi nas
lahko  odrešil.  Čeprav  je  učlovečenje  veličastna  skrivnost,  pa  je  kljub  vsemu tako
preprosta, da ga razumejo celo majhni otroci. Ta skrivnost nam razkriva, da je Bog, ki
je vsenavzoč, vseveden in vsemogočen, veliko žrtvoval, ko je sprejel vse omejitve, ki
jih ima človeško telo. Govori nam, da nas ima tako rad, da se je bil pripravljen odreči
nebeški slavi  in priti  k nam kot nebogljeno dete, samo zato, da bi nas odrešil.  Ko
praznujemo prvi Jezusov prihod, se naše srce želi zahvaljevati Bogu za odrešenje in
rešitev. Jezus  nas je po svoji smrti spravil z Bogom, zato lahko vekomaj živimo z
nebeškim Očetom.

DRUGI PRIHOD: Konec sveta. Drugi Jezusov prihod je namenjen temu, da nas bo
odpeljal  v  nebesa.  V  knjigi  Razodetje,  je  imel  Janez  videnje,  v  katerem je  videl
vstalega Gospoda sedeti  na prestolu zraven Očeta. Angeli in svetniki, ki so obdajali
prestol, so častili »Jagnje, ki je bilo zaklano« (Raz. 5,12). Pozneje je videl Jezusa, ki je
vodil  vojsko do odločilne  zmage nad zlom.  Nato  je  zagledal  nova nebesa in  novo
zemljo ter slišal Jezusa reči: «Glej vse delam novo«. (Raz. 21,5). Prerok Danijel in
Izaija  sta  opisovala  svoje  utrinke  nebes.  Če  te  utrinke  združimo,  nam  pomagajo
zaupati Jezusovi obljubi, da bo spet prišel in nas sprejel v novo kraljestvo. Ne vemo,
kdaj  in  kako,  vendar  verujemo,  da  bo prišel.  In  ko  bo  prišel,  ne  bo  več  bolezni,
razkola,  greha in  smrti,  mi  pa bomo živeli  v  njegovi  bližini.  Veliko  mašnih  beril  v
adventnih tednih slika podobo upanja v nebesa in Jezusovo obljubo, da se bo vrnil.
Naročajo  nam,  naj  bomo  pozorni  na  znamenja  časa.  Ta  berila  nas  prežemajo  z
upanjem in hrepenenjem. Ta svet ni  naš stalni  dom. Jezus ima veliko veličastnejši
načrt za nas.                                                                                                 >>


