
32. Nedelja med letom
Evangelij: BOG DAJE VEČNO ŽIVLJENJE                                           Lk 20,27-38
Evangelij po Luku

  Mašni nameni od 10.11.2013 do 16. 11. 2013:
nedelja, 
10.11.

Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj
  7:30h – za farane
 10h  Dušan, Jakob in Pavla Likar, obletna, Rovte 14a

ponedeljek, 
11.11.

 Sv. Martin, škof
 18h – v dober namen, Petkovec 41

torek, 12.11.  Sv. Jozafat, škof in mučenec
 18h  Ivan in Antonija Kavčič, obletna, Rovte 88

sreda, 13.11.  Sv. Stanislav Kostka, redovnik
18h  Mari Čuk in Erna Košir, Rovte

četrtek, 14.11.  Sv. Nikolaj Tavelić, duhovnik
 18h  Cvetka Kavčič, obletna, Rovte 12

petek, 15.11.  Sv. Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj
  18h  Jože in Gabrijela Kržišnik, obletna, Rovte 5

sobota, 16.11. Sv. Jedrt, devica
 8h  Jože in Marjanca Lukančič, obletna in godovna

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Svetost  Janeza  Pavla  II  sta  zaznamovali  prekipevajoča  energija  in

neomajna  odločnost. Kot otrok II. Svetovne vojne in komunistične vladavine
se je svetosti učil v sovražnem okolju, kjer so budno spremljali vsak njegov
korak in kjer mu je nad glavo ves čas visela grožnja zapora in smrti.  Na
skrivaj  je študiral  bogoslovje in  bil  posvečen v duhovnika sredi  ateistične
Poljske pod nadzorom Sovjetske zveze. Janez Pavel II je že od mladih nog
junaško živel.

Ko se je po izvolitvi za papeža vrnil na Poljsko je pokazal Svetost, ki se
upira zatiranju in hinavščini. V pridigi na Trgu zmage v Varšavi, kjer so ga
poslušali  tudi  komunistični  uradniki,  ki  so  poskušali  zatreti  Cerkev,  je
pogumno  oznanjal  evangeljsko  resnico.  »Človek  brez  Kristusa  ne  more
popolnoma razumeti samega sebe«, je dejal. »Ne more razumeti kako je, niti
tega, kakšno je njegovo dostojanstvo... Vsega tega brez Kristusa ne more
doumeti«. V državi, v kateri so poskušali izbrisati sleherno omembo Boga,
Jezusa ali Cerkve, je sin Poljske jasno nasprotoval ateizmu, ki so ga vsiljevali
njegovemu narodu. Njegove besede so bile iskra, ki je zanetila Solidarnost,
ta pa je nazadnje vodila do padca Sovjetske zveze.

Kamor  koli  sta  prišla  ta  papeža,  sta  povsod  pritegnila  množice.  Njune
besede  v  pridigah,  okrožnicah,  ali  iz  rokava  stresenih  pripombah  so
odmevale v srcih ljudi. Njuno odprtost, sprejemanje in blagoslov so dojemali
kot izraz velikih src, polnih Gospodove ljubezni. Ljudje se niso zgrinjali okoli
njiju  zaradi  enakega razloga zaradi  katerega so hoteli  biti  blizu slavnemu
igralcu ali glasbeniku. Privlačila sta jih, ker so vedeli, da jih lahko zbližata s
Kristusom.

31. Nedelja med letom 
Evangelij: STANOVITNO ČAKAJMO KRISTUSOV PRIHOD                         Lk 21, 5-19
Evangelij po Luku

    Mašni nameni od 17.11.2013 do 24.11.2013:
nedelja, 
17.11.

 Začetek »tedna zaporov«
 Sv. Elizabeta Ogrska, redovnica
 7:30h – za farane
 10h  Ludvik in Marica Skvarča, obletna, Rovte 11

ponedeljek, 
18.11. 

 Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla v Rimu
 18h  Bernarda Lukan , obletna, Praprotno Brdo 3

torek, 19.11.  18h  Anton in Marija Treven, Petkovec 46
sreda, 20.11.  18h  Jakob Pivk, obletna, Petkovec 20
četrtek, 21.11.  Darovaje Device Marije, god

 18h  Marija Rupnik, godovna in  iz družine Rupnik, Rovte 91
petek, 22.11.  Sv. Cecilija, devica in mučenka

 18h – v zahvalo za petdeset let življenja, Rovte 50
sobota, 23.11.  Sv. Klemen, papež in mučenec

  8h  Zavski, Rovte 16
nedelja, 
24.11.

 Sklep »Leto vere«, sklep »tedna zaporov«
 Jezus Kristus, Kralj vesoljstva, slovesni praznik
 Začetek »tedna Karitas«
 7:30h – za farane
 10h  Janez Grum in  Antonija Otrin, obletna, Rovte 137

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

10.11. Vilma Kunc in Marija Lukančič   Tadeja Gnezda in Branka Jereb
17.11. Beti Reven in Metka Bogataj Nevenka Malavašič in Helena Rupnik
24.11. Franja Tušar in Jakob Skvarča   Jerneja Kunc in Klemen Jereb

Pogrebne maše za november Matjaž Gnezda
   Ministriranje:

Teden od 10.11. do 17.11. Alen Bogataj in Ambrož Cigale
Teden od 17.11. do 24.11. Martin Kavčič in Timotej in Anže Treven

    Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 15, od 9.11. do 15.11. sk. 16, od 16.11. do 22.11. sk. 17, od 23.11. do 29.11.

Obvestilo za katoliško TV Eksodus
Vsi uporabniki Siol TV, lahko sedaj spremljate TV Exodus na številki
687, že v osnovni programski shemi. Za uporabnike Amis TV, pa ga
začne oddajati te dni in ga poiščite v njegovi programski shemi.
Priporočajo se za podporo.



    Ostala oznanila:
*  V  dneh  od  11.11.  do  21.11.2013  so  v  Ljubljani  v  dvorani  Teološke

fakultete  Nikodemovi  večeri  2013.  Namenjeni  so  študentom,  ki  jih
zanimajo vprašanja o Cerkvi in o družbi ter spremembe v njej. Gre za
vprašanje spreminjanja in sprejemanja. Predavanja bodo vsak večer ob
19:30h.

*  V nedeljo 17.11. bo ob 10h pri maši srečanje za tiste zakonske
pare, ki obhajajo 10, 20, 25, 30, 40, 50 in 60 letnico poroke. Po
maši ste vsi jubilanti povabljeni na družabno srečanje, prigrizek in pijačo
v spodnje prostore župnišča.

* Od 17.11. do 23.11.2013 je teden zaporov »Stativ luči« (prim Mal.
3,19-20) je naslov letošnjega leta zaporov. 
V molitvi se bomo spomnili vseh, ki se jih beseda zapor kakorkoli dotika:
zaporniki, žrtve kaznivih dejanj, delavci v zaporu, prostovoljci in družine
zaprtih oseb. Božja beseda iz katere je vzet naslov za letošnji teden, nas
spodbuja,  da  ostajamo  »v  soncu  pravičnosti«,  v  njegovih  žarkih,  ki
zdravijo  in  odpuščajo,  ki  nas osvobajajo.  Naj  nas letošnji  teden med
seboj poveže v molitvi za vse brate in sestre, ki v sebi doživljajo zapor in
težo življenja različnih dimenzij. Robert Friškovec, zaporniški vikar.

*  V ponedeljek 18.11.  ob 19h je v veroučni  učilnici  srečanje za
člane Župnijske Karitas.

*  Zadnjo  nedeljo  v  cerkvenem  letu  24.11.  je  slovesni  praznik
Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva. 
Na praznik rožnovenske Matere božje leta 2012 je papež Benedikt XVI
razglasil leto vere. V ljubljanski nadškofiji bom sklep leta vere obhajali
na nedeljo  Kristusa  Kralja  vesoljstva.  Zato vas  prosim,  da na zadnjo
nedeljo v cerkvenem letu po župnijah obhajate slovesna bogoslužja in
pri izpovedi vere slovesno obnovite krstne zaobljube.
Slovesno bogoslužje  ob sklepu  vere  bomo na  nedeljo  Kristusa  Kralja
vesoljstva ob 16h obhajali v ljubljanski stolnici, kamor ste duhovniki in
verniki še posebno povabljeni,  da se skupaj zahvalimo za vse iz vere
prejete milosti. Naj vas slovesna izpoved vere opogumi in navduši ter
utrdi v zvestobi Bogu. Msgr. Andrej Glavan, apostolski administrator.

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

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

Najlepša hvala.                                 Župnijska Karitas  Rovte
***********************************************************

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

Oznanila od 10.11.2013 do 24.11.2013, Leto IX. št. 23

PRIVLAČNA SVETOST JANEZA XXIII in JANEZA PAVLA II
Santo subito!  Svetnik takoj!

Tako je 2. aprila 2005 odmevalo v Rimu. Klic »svetnik takoj« je prihajal od
tisočev ljudi, ki so se zbrali na trgu sv. Petra, kjer so bedeli, medtem, ko je
umiral papež Janez Pavel II. Za te dobronamerne ljudi je bil Karol Vojtyla že
svetnik. Njihov klic je bil preprosto prošnja Vatikanu, naj ga čim prej uradno
razglasi za svetnika.

Po devetih letih so se sanje teh ljudi nazadnje le uresničile – poleg sanj
drugih, ki so enako prosili za »papeža Janeza Dobrega«, Janeza XXIII, ki je
sklical  II. Vatikanski Cerkveni zbor. Julija letos ja papež Frančišek naznanil
kanonizacijo obeh. Ta papeža, ki sta bila zelo priljubljena pri ljudeh in jima vsi
priznajo svetost, bosta skupaj razglašena za svetnika na slovesnosti, ki bo v
Rim zagotovo privabila več milijonov ljudi.

Janeza  XXIII  sta  zaznamovali  preprostost  in  ponižnost.  Ni  se  ubadal  z
dolgimi  teološkimi  razpravami  ali  globokim  filozofskim  premišljevanjem,
temveč  je  preprosto  govoril,  kar  mu  je  Bog  naročal.  Nagovarjal  je  srca
povprečnih  ljudi.  V  pridigi  na  začetku  II.  Vatikanskega  koncila  ja  prisrčno
spregovoril o svojih upih za koncil, da »bo Cerkev s tem, ko se bo posodobila,
kjer  je  treba  in  za  modrim  usklajevanjem  sodelovanja  pritegnila  može,
družine in ljudstva, da bodo misli usmerili v nebeške stvari«.

To je bil cilj vsega delovanje papeža Janeza XXIII v Cerkvi. Zavedal se je,
da bomo, če bomo le povzdignili srca in misli v nebesa, tam našli usmiljenega
in ljubečega Očeta, ki bo na nas izlil milost. Vedel je tudi, da nas bodo ljudje,
ki se ne strinjajo z nami bolj poslušali, če bomo izbirali »zdravilo usmiljenja«,
namesto »strogosti«. Hotel je, da bi postali svetniki; ljudje katerih svetost –
blagost, ljubezen, usmiljenje in sočutje – bo pritegnila več ljudi k Gospodu.

>>


