
Jezus Kristus Kralj vesoljstva, praznik
Evangelij: KRISTUS PRIDE SODIT V SLAVI                                             Mt 25,31-46

Evangelij po Mateju
 Mašni nameni od 23.11.2014 do 29. 11. 2014:

nedelja, 
23.11.

 Začetek »Tedna Karitas«
 7:30 – za farane
  10h – v zahvalo Materi božji, Rovte 50
15h – posvečenje in umestitev ljubljanskega nadškofa
         msgr. Stanislava Zoreta, OFM

ponedeljek, 24.11. Sv. Andrej Dung Lac in drugi vietnamski mučenci
 18h  Frančiška Zupančič, Rovte 38

torek, 25.11.   Sv. Katarina Aleksandrijska, mučenka
 18h  Marija Ipavec, obletna in  iz družine Tratnik, Rovte 50b

sreda, 26.11.  Sv. Valerijan Oglejski, škof
 18h  Zdravka Trpin, obletna, Rovte 160

četrtek, 27.11.  Sv. Virgil in Modest, škofa, apostola Koroške
 18h  Andrej Albreht, godovna, Rovtarske Žibrše 21

petek, 28.11.  18h  Iztok Tomazin, Petkovec 36
sobota, 29.11.    8h  Janez Filipič in Neža, obletna, Rovte 100a

 Konec cerkvenega leta
(Nadaljevanje s prve strani)
Človeška čustva: Jezus je s čustvi razodeval človeško naravo in človeškost

na  edinstven  način.  Pokazal  nam je,  kaj  Bog  resnično  čuti  o  marsičem,
vendar nam je to pokazal kot človek. Zasmilili so se mu gobavec, žalujoča
vdova,  slepa  moža  in  lačna  množica.  Razjezil  se  je  na  nekatere  verske
voditelje in bil nejevoljen zaradi apostolov. Žalosten je bil ob misli na svojo
smrt. Bil je globoko vznemirjen in jokal je ob smrti svojega prijatelja Lazarja,
predvsem pa je ljubil ljudi (prim: Jn 10,21).
Človeški razum: v svetem pismu piše, da je Jezus »napredoval v modrosti,
rasti  in  milosti  pri  Bogu  in  pri  ljudeh«  (Lk  2,52).  Tu  stopimo  v  veliko
skrivnost njegove polne človeškosti. Katekizem Katoliške Cerkve nas uči, da
je  bilo  treba  Jezusu  »spraševati  in  poizvedovati  glede  tistega,  česar  se
moramo v človeškem stanju naučiti na izkustven način« (KKC 472). Imel je
omejitve, ker se je rodil v določeno telo na določenem kraju in v določenem
obdobju. Ker je bil človek, ni vsega vedel. To lahko najjasneje vidimo, ko
premišljujemo o tem, kakšen je bil kot otrok. Ob enem pa je, ker je bil večni
božji Sin, vedel vse, kar je moral, da bi lahko izpolnil božje poslanstvo.
Človekova  volja:  Sveto  Pismo  nakazuje  še  eno  protislovje.  Na eni  strani
Jezus pravi: »Nisem prišel iz nebes, da bi uresničil svojo voljo, ampak voljo
tistega, ki me je poslal« (Jn 6,38). Poleg tega je Očetu rekel: »Moj oče, če je
mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne kakor jaz hočem, ampak
kakor ti« (Mt 26,39). Jezus je bil popolnoma ubran v božjo voljo, ob enem pa
je mogla izročati svojo človeško voljo Očetovi. Včasih je bilo težko in boleče
(prim: Heb 5,7).                                                                                  >>

1. Adventna nedelja – Nedelja Karitas
Evangelij:  ČUJMO, KER NE VEMO, KDAJ PRIDE HIŠNI GOSPODAR    Mr 13,33-37

Evangelij po Marku

 Mašni nameni od 30.11.2014 do 7.12.2014:
nedelja, 
30.11.

Sklep »Tedna Karitas« 
Začetek novega cerkvenega leta Leto »B«
Sv. Andrej, Apostol
 7:30 – za farane
10h  Janez Grum in Antonija Otrin, obletna, Rovte 137
14h - Adventna pobožnost, molili bomo za družine

ponedeljek, 1.12. 18h  Franc Kavčič, godovna, Rovte 12
torek, 2.12. 18h  Franc in Marija Senčur, Rovte 139
sreda, 3.12. Sv. Frančišek Ksaver, duhovnik

18h  Alojz Žniderič, obletna, Rovte 81a
četrtek, 4.12. Sv. Barbara, devica in mučenka

18h  Antonija in Ivan Kavčič, obletna, Rovte
Prvi petek, 5.12. 18h  Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116
sobota, 6.12. 
Prva duhovniška

Sv. Nikolaj (Miklavž), škof
 8h na Praprotnem Brdu  Silva Albreht, obletna, Praprotno Brdo 6

nedelja, 
7.12.

2. Adventna nedelja
 7:30 – za farane
10h  Marica in Ludvik Skvarča in  iz družine Skvarča, obletna, 

Rovte 11
14h – Adventna pobožnost

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

23.11.  Matjaž Gnezda in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Metka Bogataj
30.11.  Marija Lukančič in in Franja Tušar  Tadeja Gnezda in Cilka Jereb
7.12.  Veronika Kavčič in Vilma Kunc  peti razred

Pogrebne maše za november  Matjaž Gnezda
Pogrebne maše za december  Metka Bogataj

 Ministriranje:
Teden od 23.11. do 30.11. Matej Gnezda in Jure Kunc
Teden od 30.11. do 7.12. Matic Treven in Blaž Lukančič

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 21, od 22.11. do 28.11. sk. 22, od 29.11. do 5.12. sk. 23, od 6.12. do 12.12.
(Nadaljevanje s prejšnje)

 Če si bomo v letošnjem adventu vzeli čas za premišljevanje, kaj je za Jezusa
pomenilo učlovečenje, nas bo prežela hvaležnost za to, čemur se je odrekel 
za nas. Polni bomo tudi ljubezni do nebeškega Očeta, ki nas je ustvaril, nas 
ohranja in čigar ljubezen ne pozna meja.



Ostala oznanila
* Na zadnjo nedeljo v Cerkvenem letu, ko praznujemo praznik Jezusa Kristusa

Kralja Vesoljstva, bo 23. 11. ob 15h v ljubljanski stolnici posvečen in 
umeščen novi ljubljanski nadškof, metropolit msgr. Stanislav Zore, OFM. V 
soboto pred posvečenjem naj zato ob Ave Mariji slovesno potrkava v vseh 
cerkvah v župniji vsaj petnajst minut. Sam nadškof se priporoča v molitev, 
da bi mu Bog naklonil potrebne modrosti, pastirske ljubezni in tudi trdnega 
zdravja. Slovesnost posvečenja in umestitve bo prenašala tudi TV Slovenija 
in radio Ognjišče.

* Otroci bodo pri verouku prejeli adventen koledarje 2014. Za vsak dan 
je v koledarju napisana poučna zgodba. Iz sredine brošure naj otroci 
naredijo šparovček in vanj zbirajo denarne darove za lačne otroke v 
adventnem času. Šparovčke bodo otroci prinesli na praznik svetih Treh 
Kraljev k jaslicam. »Česar se mi veselimo – radi z drugim delimo - skupaj z 
otroki vsega sveta pripravljamo pot za Jezusa«. 

* V ponedeljek 24.11. ob 19h je srečanje za člane Župnijske Karitas.
* S prvo adventno nedeljo 30.11. pričenjamo čas priprave na Božič. To 

je čas pričakovanja rojstva Boga med nami. Začenjamo tudi novo cerkveno 
leto. Letos pridejo na vrsta berila in evangeliji za nedelje in praznike: »Leto 
B«, za delavnike pa berila in evangeliji »1«. Pri obeh mašah bo na začetku 
blagoslov adventnega venca. Liturgična barva mašnih oblačil je vijolična, ki 
pomeni čas resne in zaupne priprave. Ta nedelja je tudi »nedelja Karitas« in
sklep »tedna Karitas«.
Nabirka pri obeh mašah je namenjena 1/3 Župnijski Karitas, 2/3 Slovenski 
Karitas.
Popoldne ob 14h bomo v cerkvi molili za družine, ker je letošnji  »TEDEN 
KARITAS« zaobsežen v geslu »V DRUŽINI SEM DOMA«.

* Na prvi petek v decembru 5.12. bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili 
litanije Srca Jezusovega in posvetilno molitev ter prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.

* Na prvo soboto v mesecu 6.12. goduje sv. Miklavž, škof, prijatelj in 
dobrotnik otrok. Zato bo maša 8h v cerkvi na Praprotnem Brdu, ki je 
posvečena sv. Miklavžu in se prvič omenja leta 1526. Prav je, da se z 
udeležbo pri maši spomnimo zgodovinskega spomina in se priporočimo sv. 
Miklavžu, naj nas varuje na vseh poteh našega življenja.

* Na drugo adventno nedeljo 7.12. bodo pri maši ob 10h sodelovali in 
jo oblikovali veroučenci pete veroučne skupine.

**************************************************************
   Zahvala
Župnijska Karitas Rovte se ob tednu Karitas najlepše zahvaljuje vsem, ki jo 
kakorkoli, pa naj bo z molitvijo ali dobrimi deli in darovi podpirajo skozi vse 
leto. Zahvala velja tudi vsem, ki so kakorkoli pripomogli pri izvedbi 
dobrodelnega koncerta in v akciji zbiranje poljskih pridelkov. 
                                                          Naj vam bo Bog bogat plačnik.

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

Oznanila od 23.11.2014 do 7.12.2014, Leto X. št. 24

Zakaj se je »Beseda« učlovečila?

Bog  je  v  zgodovini  naredil  velikanski  korak.  Najprej  je  ustvaril  svet  in
človeka. Abrahama je poklical za očeta vsega ljudstva in z njim sklenil zavezo.
Izraelce  je  po Mojzesu rešil  iz  egiptovske  sužnosti.  Po prerokih  je  razodel
svojo odločnost. Po znamenjih in čudežih je izkazoval usmiljenje in ljubezen.
Nato si  je  prevzel  človeško podobo. Postal  je eden izmed nas.  Bil  nam je
podoben v vsem, razen v grehu. Jezus Kristus, učlovečena Božja beseda se je
učlovečil in živel med nami. S čudežnim rojstvom deteta v jaslih je Bog vsemu
svetu povedal: »ničesar ne bom prizanesel nikomur, niti svojemu Sinu, da bi z
vami stkal ljubeč odnos.

Ko se bomo torej v letošnjem adventu ozirali na dete Jezusa v jaslih, se
spomnimo,  da je  ta  otrok največji  dar,  kar  smo mi  kdaj  prejeli.  Nato mu
izkažimo hvaležnost, ter ga počastimo in mu darujmo najglobljo naklonjenost
svojega srca.

Bistvo velike noči sta Jezusova smrtna daritev in veselje vstajenja. Toda
tudi bistvo božiča sta daritev in veselje. Jezusovo rojstvo je bilo na neki način
enako velika daritev kot smrt. Oglejmo si nekatere sestavine te daritve: 
Človeško telo:  Jezus je privzel  človeško telo prav tako,  kakršno je naše.
Rodil  se  je  kot  nebogljeno  dete,  popolnoma  odvisno  od  Marije  in  Jožefa.
Njegovo telo je skozi leta prestajalo vse naravne spremembe, ki jih občuti
vsak človek, med drugim lakoto, bolečino, žejo in utrujenost. Trpel je zaradi
telesne  šibkosti  in  naravnih  omejitev  umrljivega  telesa.  Vse  to  se  je
najočitneje  videlo,  ko  je  po  neznosnem  bičanju  in  križanju  njegovo  telo
dokončno odpovedalo in je umrl. Drži. Jezus se je spremenil, hodil je po vodi
in  vstal  od  mrtvih.  Jasno  je,  da  je  v  nekaterih  trenutkih  prestopil  meje
človeških telesnih omejitev. Toda njegovo običajno vsakdanje življenje je bilo
zelo podobno našemu.

                                                                                                    >>


