
32. Nedelja med letom – zahvalna nedelja
Evangelij: JEZUS GOVORI O TEMPLJU SVOJEGA TELESA                 Jan 2,13-22

Evangelij po Janezu
 Mašni nameni od 9.11.2014 do 15. 11. 2014:

nedelja, 
9.11.

 Posvetitev Lateranske bazilike, praznik
 7:30 – za farane
10h  Dušan Likar, obletna, Rovte 14a
 15h – dobrodelni koncert ŽK v domu krajanov Rovte

ponedeljek, 10.11. Sv. Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj
18h  Štefan Trpin, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 12

torek, 11.11.   Sv. Martin, škof
 18h  Franc Brenčič, obletna, Petkovec 14

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

četrtek, 13.11.  Sv. Stanislav Kostka, redovnik
 18h  Anton Peternel, obletna, Rovte 82g

petek, 14.11.  Sv. Nikolaj Tavelić, duhovnik in tovariši mučenci
  18h  Šemrov, obletna, Rovte 5

sobota, 15.11.  Sv. Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj
  8h  Cvetka Kavčič, obletna, Rovte 12

(Nadaljevanje s prve strani)
Po nekaj tednih bi zamrlo življenje. Seveda bi bilo mogoče, da bi nekateri
ljudje  znali  ohraniti  geotermalno energijo  za ogrevanje,  toda brez sončne
svetlobe in toplote, tudi pridelkov in živine ne bi bilo več.

Poraja se torej vprašanje. Če je sonce nujno za življenje na zemlji, kaj naj
si mislimo o božjem Sinu, ki nam ga je dal? Kaj naj si mislimo o njem, ki da
za dnem daje Soncu, da sije? Slaviti in častiti bi ga morali kot vir življenja,
središče vesolja in največjo silo vsega stvarstva. Apostol Pavel je zapisal, da
Jezus iz ljubezni vse ohranja skupaj. (prim. Kol 1,17). Tak Kralj je! 

Čeprav  ta  podoba  vzbuja  spoštovanje,  to  ni  vse.  Jezus  ni  samo  neka
oddaljena sila, ki vse vesoljstvo ohranja v gibanju. Niti ne vlada stvarstvom
iz oddaljenih nebes. Ne, kot Kralj je tesno povezan z dogajanjem v svojem
kraljestvu. Šel je celo tako daleč, da je prišel na svet, da bi nas osvobodil
greha. Potem, ko nas je rešil, nam je poslal Svetega Duha, da je oblikoval in
vodil  njegovo  Cerkev,  da  bi  se  lahko  oklenili  zveličanja.  Ravno  Jezus  je
osvobodil  Petra  iz  ječe.  Razodel  se  je  Pavlu  in  ga  poslal  za  apostola
poganom.  Prav  Jezus  se  je  dotaknil  Svetega  Avguština,  Svete  Terezije
Avilske in Svetega Frančiška Asiškega. 

Prav zaprav se dotika vsakogar iz med nas. Daje nam večji delež svojega
življenja in milosti. Tak Kralj je! Naj se tega zavedamo ali ne, Jezus ves čas
posreduje v našem življenju, v drobnih in velikih stvareh. Morda se skriva za
navidez naključnim dogodkom, ki nas opominjajo, naj se mu odzovemo in se
v  molitvi  obrnemo  nanj.  Mogoče  je  tisti  glasek,  ki  nas  spodbuja  naj
pomagamo komu v stiski in poskrbimo zanj. Jezus ima v vseh teh dogotkih v
mislih samo en cilj. Rad bi bil blizu svojemu ljudstvu. Tak Kralj je!

33. Nedelja med letom – začetek »Tedna zaporov«
Evangelij: ZVESTOBA V MALEM BO NAGRAJENA                      Mt 25,14-15;19-20

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 16.11.2014 do 23.11.2014:
nedelja, 
16.11.

 7:30 – za farane
10h  iz družine Osterman, obletna, Rovtarske Žibrše 36
Srečanje zakonskih jubilantov

ponedeljek, 
17.11. 

Sv. Elizabeta Ogrska (Turingijska), redovnica
18h  Marija Čuk in Erna Košir, Rovte

torek, 18.11. Posvetitev Bazilik sv. Petra in Pavla v Rimu, god
18h  Katarina Reven, obletna in Jakob, Rovte 54

sreda, 19.11. 18h  Antonija Kogovšek, dano Rovte 41b
četrtek, 20.11. 18h  starša Marjanca in Jože Lukančič
petek, 21.11. Darovanje Device Marije, god

18h  Pavle Loštrek in  starši Logar, obletna, Rovte 82h
sobota, 22.11. Sv. Cecilija, devica in mučenka

18h  starši Cigale in Silva Meden, dano iz Logatca 
Sklep »tedna zaporov«

nedelja, 
23.11.

Začetek »tedna Karitas«
Jezus Kristus Kralj vesoljstva
 7:30 – za farane
10h – v zahvalo Materi božji, Rovte 50

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

9.11.  Cilka Jereb in Tadeja Gnezda  Branka Jereb in Pia Skvarča
16.11.  Franja Tušar in Vilma Kunc  Klemen Jereb in Jerneja Kunc
23.11.  Matjaž Gnezda in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Metka Bogataj

Pogrebne maše za november  Matjaž Gnezda

 Ministriranje:
Teden od 9.11. do 16.11. Jerica Cigale in Blaž Skvarča
Teden od 16.11. do 23.11. Alen Bogataj in Martin Kavčič

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 19, od 8.11. do 14.11. sk. 20, od 15.11. do 21.11. sk. 21, od 22.11. do 28.11.
**************************************************************
Slovesnost posvečenja in umestitve novega ljubljanskega nadškofa, 
metropolita, msgr. Stanislava Zoreta, OFM, bo na slovesni praznik 
Kristusa Kralja vesoljstva, v nedeljo 23.11.2014 ob 15h v ljubljanski 
stolnici. Pri tem bogoslužju bomo prosili Jezusa, Dobrega Pastirja, naj 
blagoslavlja in podpira njegovo delo v blagor duhovnikov, redovnikov in 
redovnic ter vsega božjega ljudstva naše nadškofije in mu nakloni potrebne 
modrosti, pastirske ljubezni in tudi trdnega zdravja. 
Slovesnost bo prenašala TV Slovenija in radio Ognjišče.



Ostala oznanila
* Na 32. nedeljo med letom 9.11., ko obhajamo praznik posvetitve lateranske 

Bazilike, obhajamo tudi Zahvalno nedeljo. Bogu v zahvalo, za vse, kar 
smo v tem letu po božji dobroti prejeli, bomo po obhajilu zapeli zahvalno 
pesem. Tako kot vsako leto na to nedeljo bo pri obeh mašah že ustaljena 
nabirka za kurilno olje, za ogrevanje cerkve in župnijskih prostorov.
Popoldne ob 15h pa je v domu Krajanov Rovte 19. dobrodelni 
koncert, ki ga pripravlja Župnijska Karitas. Ta bo potekal pod geslom: 
»V družini sem doma«. S svojim obiskom in prostovoljnimi prispevki 
lahko skupaj pomagamo ljudem v stiski. 

* Župnijska Karitas Rovte bo zbirala poljske pridelke in drugo 
prehrano za duhovniški dom v Ljubljani v ponedeljek 10.11. od 16:30h 
do 17:30h v spodnjih prostorih župnišča.

* V soboto 15.11. je srečanje članov ŽPS v zavodu sv. Stanislava od 9h
do 13h. Srečanje bo za člane drugega in četrtega arhidiakonata, (dekanije: 
Radovljica, Kranj, Šenčur, Tržič, Škofja Loka, Vrhnika, Cerknica, Ribnica, in 
Grosuplje). Namen srečanja je prepoznavati, potrditi ter okrepiti poklicanost
in poslanstvo laika / duhovnika. Navedeno srečanje bo obenem nadomestilo 
za dekanijska srečanja za člane ŽPS, ki so običajno ob koncu novembra, 
zato ste k udeležbi poleg predstavnikov ŽPS, ki so se že doslej udeleževali 
usposabljanja za pastoralno načrtovanje, vabljeni vsi župniki in vsi člani 
ŽPS.                                     Dr. Mojca Bertoncel, škofijski urad za laike.

* Na 33. nedeljo med letom 16.11. bo pri maši ob 10h srečanje 
zakonskih jubilantov, ki obhajajo obletnice poroke: 10, 20, 25, 30, 40, 
50 in 60 letnico sklenitve zakonske zveze. Sveto mašo bo vodil in daroval 
gospod arhidiakon Franci Petrič. Po maši bo v spodnjih prostorih župnišča še
srečanje in prigrizek ob klepetu.

* V tednu od 16.11. do 22.11. v cerkvi na slovenskem obhajamo 
»Teden zaporov«. Naslov letošnjega tedna je: »Upanje v izgradnji« 
(parafraza 1Tes 5,11). V molitvi  se bomo spomnili vseh, ki se jih zapor 
kakorkoli dotika: zaporniki, žrtve kaznivih dejanj, delavci v zaporu, 
prostovoljci in družine zaprtih oseb. Naj nas letošnji teden med seboj poveže
v molitvi za vse brate in sestre, ki v sebi doživljajo zapor, izgubo upanja in 
težo trpljenja v različnem obsegu.         Robert Friškovec, zaporniški Vikar.

* V torek 18.11. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za ključarje in 
gospodarski svet.

* V sredo 19.11. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja: Obhajanje bogoslužja, oziroma evharistije v naši župniji. 
(Na poti k Izviru str. 34, št. 9)

* Na god sv. Cecilije, 22.11., zavetnice cerkvene glasbe in petja, bo 
maša zvečer ob 18h. K njej ste vabljeni vsi pevci. Po maši je v gostilni v 
Zajelah družabno srečanje in večerja.

* V ponedeljek 24.11. ob 19 je srečanje za člane ŽK.
Obvestilo: Župnijska Karitas Šentjošt vabi v nedeljo 16.11. ob 15h na 

dobrodelni koncert v kulturni dom Ivana Cankarja.
  Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič       

Oznanila od 9.11.2014 do 23.11.2014, Leto X. št. 23
JEZUS JE KRALJ, KI MU NI PARA

Pomislimo na različna »leta«, ki nam pomagajo meriti čas. Zahodne dežele
uporabljajo  gregorijanski  koledar,  ki  se  začne  1.  januarja.  Potem  imamo
šolsko leto, ki v večini držav traja devet ali deset mesecev. Številne Azijske
dežele uporabljajo lunarni koledar, zato imajo krajše mesece. Naši judovski
bratje in sestre praznujejo svoje novo leto jeseni med praznikom roš hasama.
Potem so podjetja in vlade, ki imajo svoje proračunsko leto, to pa se lahko
začne v katerem koli mesecu. Tako lahko spremljajo finance. Države imajo
spet svoje proračunsko leto. V ZDA in Kanadi se začne prvega aprila, v Veliki
Britaniji prvega julija, v Sloveniji pa prvega januarja. 

Ste vedeli, da ima tudi cerkev svoje bogoslužno leto? Začne se z adventom,
konča pa zelo primerno novembra, z nedeljo Kristusa Kralja. Praznik Kristusa
Kralja kot vrhunec bogoslužnega leta vsebuje vse, kar smo praznovali skozi
vse  leto.  Jezusovo  rojstvo,  njegovo  trpljenje  in  smrt,  njegovo  veličastno
vstajenje in njegov dar Cerkve. Praznujemo dejstvo, da je Jezus premagal
vladovino  greha  in  smrti,  ter  bil  povišan  nad  vse  stvarstvo.  Jezus,  vstali
Gospod, ima vso oblast  nad zgodovino.  Vabi  nas,  naj  mu prepustimo tudi
oblast nad svojim življenjem. 

Papež  Pij  XI.  Je  leta  1925  uvedel  praznik  kot  odziv  na  naraščajočo
sekularizacijo  sveta.  Vernike je hotel  spomniti,  da nad vsemi ljudmi  vlada
samo Kralj in da mu vsi odgovarjamo. Jezus želi vladati nad nami kot ljubeč in
milosten kralj. Želi tudi, da bi širili njegovo kraljestvo, kamorkoli gremo, da bi
vse več ljudi okusilo mir, ki izvira iz življenja pod njegovo oblastjo. 

Ker  smo ravno  v  novembru,  ko  se  mašna berila  posvečajo  Jezusovemu
drugemu prihodu vesoljnega Kralja, je prav, da spregovorimo o Jezusovem
kraljevanju.  Kakšen  Kralj  je?  Kakšno  je  njegovo  kraljestvo?  Kako  lahko
polneje  živimo  v  tem  kraljestvu.  Če  bi  skodelico  vroče  kave  postavili  v
hladilnik, bi nekaj časa trajalo, da bi se shladila. Znanstveniki pravijo, da bi se
zgodilo nekaj podobnega kot, če bi sonce nehalo sijati.  Zemlja ne bi takoj
zamrznila. Trajalo bi približno teden dni.                                                  >>


