
Jezus Kristus, Kralj vesoljstva, slovesni praznik
Evangelij: DESNI RAZBOJNIK PROSI ZA SPREJEM V KRISTUSOVO 

KRALJESTVO                                                                  Lk 23,35-43
Evangelij po Luku

  Mašni nameni od 24.11.2013 do 30. 11. 2013:
nedelja, 
24.11.

 Sklep »Leto vere«, sklep »tedna zaporov«
  Začetek »tedna Karitas«
 7:30h – za farane
 10h  Janez Grum in  Antonija Otrin, obletna, Rovte 137
 15h – V Dolnjem Logatcu srečanje ŽPS Vrhniške dekanije

ponedeljek, 
25.11.

 18h  Jožef Lukančič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

torek, 26.11.  Valerijan Oglejski, škof
 18h  Marija Kogovšek, trideseti dan, Rovte 50a

sreda, 27.11.  Sv. Virgil in Modest, škofa, apostola Koroške
 18h  Zdravka Trpin, obletna, Rovte 160

četrtek, 28.11.  18h  Franc Osterman, osmi dan, Rovtarske Žibrše 36
petek, 29.11.   18h  Andrej Albreht, godovna,  Rovtarske Žibrše 21
sobota, 30.11. Sv. Andrej, apostol – Konec cerkvenega leta!

 8h  Andrej Rupert in  Frančiška Rupert, godovna, Petkovec 13
*****************************************************************************

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Vsi  vemo, da se  je Jezus rodil  v  jaslih,  ker  v nobenem Betlehemskem

gostišču  niso  imeli  prostora zanj.  Tudi  mi  smo se znašli  pred odločitvijo.
Lahko naredimo prostor za Jezusa, ali pa pustimo, da nas bo hrup in izzivi
življenja tako napolnili, da zanj ne bo ostalo nič prostora. Oskrbniki svojega
življenja smo. Ljudem dovoljujemo, da ostajajo v njem, a jih prosimo, naj
odidejo. Sami se odločamo, ali imamo prostor za Jezusa.

Brez dvoma je Bog veliko bolj obremenjen od nas, a si je jasno postavil
prednostne naloge. Vzel si je čas in udejanjil stoletja dolg odrešenjski načrt.
Na svet je poslal  edinorojenega Sina kot nebogljeno dete, ki  se je rodilo
ubogemu tesarju in njegovi mladi ženi. Jezus se je rodil v hlevčku, daleč od
ljudi.  Ob  njem  ni  bilo  babic,  služabnikov,  zdravnikov,  kraljevih
spremljevalcev. Spal je na slami, ne na mehki postelji. Samo Marija in Jožef
sta bila priča temu milostnemu dogodku.

Če ima torej Bog, ki je zaposlen s tem, da ohranja ves svet, čas za nas, si
ne bi morali tudi mi vzeti časa zanj? Jezus nam govori: »Glej stojim pred
vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom vstopil k njemu in
večerjal  z  njim,  on  pa  z  menoj«.  (Raz,3,20).  Osredotočimo  se  na
najprivlačnejši  razlog,  zakaj  bi  morali  spustiti  Jezusa  v  svoje  življenje:
duhovno bogastvo. Jezus je najbogatejšo človek na svetu. Vse ima in vse je
daroval, da bi mi obogateli. Izničil ali izpraznil se je, da bi bilo za nas dovolj
prostora.

1. Adventna nedelja – Nedelja Karitas
Evangelij: JEZUS OPOMINJA NAJ BOMO PRIPRAVLJENI                         Mt 24, 37-44
Evangelij po Mateju

   Mašni nameni od 1.12.2013 do 8.12.2013:
nedelja, 
1.12.

Berila in Evangeliji za nedelje in praznike leto »A«
Berila in Evangeliji za delavnike: 1
 7:30h – za farane
 10h  Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116
14h – Adventna pobožnost – rožni venec in litanije MB z blagoslovom

ponedeljek, 2.12.  18h  Franc Logar, godovna, Rovte 104
torek, 3.12.  Sv. Frančišek Ksaver, duhovnik

 18h  Franc Kavčič, godovna, Rovte 12
sreda, 4.12.  Sv. Barbara, devica in mučenka

 18h  Alojz Žniderič, obletna, Rovte 81a
četrtek, 5.12.  18h  Marija Brence godovna, Petkovec 4
Prvi petek, 6.12.  Sv. Nikolaj (Miklavž)

 18h na Praprotnem Brdu 
 Silva Albreht, obletna, Praprotno Brdo 6

sobota, 7.12. 
Prva duhovniška

 Sv. Ambrož, škof in Cerkveni učitelj
  8h  Marica in Ludvik Skvarča, obletna in vsi  iz družine Skvarča, 

Rovte 11
nedelja, 
8.12.

 Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik
 7:30h – za farane
 10h  Andrej, Marija, Stanislav in Frančiška Treven, godovna, 

Rovte 114
14h – Adventna pobožnost – rožni venec in litanije MB z blagoslovom

Vabljeni  na  POGOVORNI VEČER Z MEHMEDALIJO ALIĆEM, avtorjem knjige
NIHČE in rudarjem, ki je odločilno pripomogel k temu, da je slovenska in svetovna
javnost ugledala strašne prizore, ki jih je v svojih globinah nosila Huda jama –
rov. sv. Barbare v Laškem.
Srečanje bo v Kulturnem domu Šentjošt, v petek, 29. 11. 2013 ob 19:30h.

Vljudno vabljeni!
*****************************************************************

Svet katoliških laikov Slovenije je izdal posebno pismo in molitev za Cerkev na
Slovenskem.  Molitev  bomo  molili  po  svetih  mašah.  Misel  iz  pisma:  »vsi  se
zavedamo,  da  sta  se  Slovenski  narod  in  Cerkev  na  Slovenskem  znašla  v
nezavidljivi situaciji. Zaradi socialne krize je mnogim krateno osnovno človekovo
dostojanstvo,  katoličani  pa  smo  vedno  bolj  izpostavljeni  na  eni  strani
zasmehovanju in že kar sistemski diskriminaciji, na drugi pa razdorom in napakam
v lastnih  vrstah.  Iz  te  hude gospodarske  in  moralne  krize  Slovenci  žal  še  ne
vidimo izhoda, kar v nas seje kal nezaupanja in strahu pred prihodnostjo«.

Dr.  Andrej   Strehovec,  Komisija  Pravičnost  in  mir  pri  slovenski  škofovski
konferenci in Tine Mlakar, predsednik Sveta katoliških laikov Slovenije.



    Ostala oznanila:
* Na praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva 24.11. bomo obhajali sklep

»Leta vere«.  Pri obeh mašah bomo obnovili Krstne obljube in izpovedali vero.
Slovesni  zaključek  »Leta  vere«  bo  za  ljubljansko  nadškofijo  bo  v  ljubljanski
stolnici ob 16h.

* V nedeljo 24.11. ob 15h je v Dolnjem Logatcu srečanje članov ŽPS vrhniške
dekanije.

* V sredo 27.11. je romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo.
Ob 11h molitev, ob 12h sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni škof mag. Metod
Pirih. Ob 20h je v Celjski dvorani Golovec 23. dobrodelni koncert »Klic dobrote«,
katerega bo prenašala TV Slovenija 1, Radio Slovenija 1 in Radia Ognjišče. 
V  času  koncerta  in  še  cel  december  se  bodo  zbirala  sredstva  za  pomoč
slovenskim družinam v stiski.

*  S  prvo  adventno  nedeljo  1.12.  začenjamo novo  cerkveno  leto in  čas
duhovne priprave na božične praznike. Pri obeh mašah bo blagoslov adventnega
venca. Naj ta blagoslov seže do vseh domov v župniji.
Ta nedelja je tudi »Nedelja Karitas«. Letošnji »Teden Karitas« poteka pod
geslom: »Verjamem vate«. Nabirka pri obeh mašah je namenjena za potrebe
Škofijske  2/3  in  Župnijske  Karitas  1/3.  Za  vsak  dan  so  pri  maši  določene
posebne prošnje za vse potrebe.

* S prvo adventno nedeljo 1.12. pridejo na vrsto ob nedeljah in praznikih berila in
evangeliji  za  »Leto  A«,  ob delavnikih  pa  berila  in  evangeliji  za  delavnike:1.
Barva  liturgičnih  oblačil  je  vijolična,  kar  pomeni  upanje,  pričakovanje  in
zvestobo.

*  Za prvi petek v decembru 6.12. bom v dopoldanskem času obhajal in
obiskal starejše po domovih.  Ker ta dan goduje sveti Miklavž,  bo maša v
cerkvi na Praprotnem Brdu ob 18h. Radi pridite k maši, da se zahvalite in
priporočite temu dobrotniku ljudi.

* Za prvo soboto 7.12. bomo po maši zmolili litanije Matere Božje in prosili za
duhovne poklice ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

*  Na  drugo  adventno  nedeljo  8.12.  obhajamo  praznik  Brezmadežnega
spočetja Device Marije. Imenujemo ga tudi »šmaren v adventu«. Sveta maša
je od praznika.

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

24.11. Franja Tušar in Jakob Skvarča  Jerneja Kunc in Klemen Jereb
1.12. Matjaž Gnezda in Cilka Jereb  Tadeja Gnezda in Mihaela Logar
8.12. Veronika Kavčič in Vilma Kunc  Mojca Skvarča in Nevenka Malavašič

Pogrebne maše za november  Matjaž Gnezda
Pogrebne maše za december  Vilma Kunc

   Ministriranje:
Teden od 24.11. do 1.12. Jure Kunc in Matej Gnezda
Teden od 1.12. do 8.12. Jerica Cigale in Beti Reven

    Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 17, od 23.11. do 29.11. sk. 18, od 30.11. do 6.12. sk. 19, od 7.12. do 13.12.

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

Oznanila od 24.11.2013 do 8.12.2013, Leto IX. št. 24

KAKO BOMO LETOS ZA  BOŽIČ SPREJELI JRZUSA?

Živimo  v  hrupnem  svetu,  kajne?  Mobilni  telefoni,  televizija,  radio,
elektronska pošta,  besedilna  sporočila,  spletne  strani  –  seznam se  kar  ne
konča. Vse to ni le hrupno, temveč nas tudi moti. Nešteto zvokov in podob
tekmuje  za  našo  pozornost,  čas  in  moč.  Dobesedno  na  tisoče  glasov  in
programov nam obljublja, da nas bodo osrečili, nam pomagali napredovati ali
rešiti naše težave. Ne moremo se več umakniti in se vprašati: »Kaj je resnični
smisel mojega življenja«?

Obstaja razlog, zakaj je adventni čas tak blagoslov. V teh štirih tednih smo
povabljeni, da zmanjšamo hrup ravno ob pravem času. Ko svet postaja vse
hrupnejši,  nam  Bog  naroča,  naj  več  časa  preživimo  v  tihi  molitvi  in
premišljevanju o največjem daru, ki nam ga je dal.

Ne  samo hrup,  tudi  številne  obveznosti  in  odgovornosti  nas  izčrpavajo.
Ironično je, toda hitreje, ko se gibljemo, manj časa imamo. Več ko dosežemo,
manj izpolnjeni smo. Ali Bog želi, da tako živimo? Smo se rodili zgolj zato, da
bomo živeli iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz leta v leto? Ali pa ima poseben
načrt in smisel za naše življenje? Načrt, da bi nas prežel s svojo ljubeznijo in
nam pomagal živeti v svetosti. Načrt, ki nas navdihuje, da smo Kristusova luč
vsem, ki jih srečujemo.

 Evangeliji so polno zgodb o ljudeh, ki se jim je spremenilo življenje, ko so
spoznali Jezusa. Samarijanka je znova odkrila vero. Bartimaj, slepi berač, ni le
spregledal, temveč je postal Gospodov učenec. Pokvarjeni cestninar Zahej se
je spreobrnil in postal velikodušen poštenjak. Ti ljudje in številni drugi so v
življenju naredili prostor za Jezusa in bili bogato poplačani. Naši vzorniki so.
Naši junaki in junakinje. Njihove zgodbe so v Svetem Pismu, da bi jih lahko
posnemali.                                                                                            >>


