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

Evangelij po Janezu

Mašni nameni od 22.11.2015 do 28. 11. 2015:
nedelja, 
22.11.

Sklep »Tedna zaporov«, Sv. Cecilija, mučenka, 
zavetnica cerkvenega petja in glasbe  
7:30h – za farane
10h  Ivana in Štefan Mikuž, obletna, Rovte 30
15h – Srečanje ŽPS Vrhniške dekanije v Dolnjem Logatcu

ponedeljek, 23.11. Začetek »Tedna Karitas«
Sv. Klemen, papež in mučenec
18h  Antonija in starši Kogovšek, dano Rovte 41b

torek, 24.11. Sv. Andrej Dunhlad in drugi vietnamski mučenci
18h  Marija Brence, godovna, Petkovec 4

sreda, 25.11. Sv. Katarina Aleksandrijska, mučenka
18h  Janez Grum in Antonija Otrin, obletna, Rovte 137

četrtek, 26.11. Sv. Valerijan Oglejski, škof
18h  Veronika Gantar, osmi dan, Petkovec 31

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

sobota, 28.11. Konec cerkvenega leta!
******************************************************************************
(Nadaljevanje iz prve strani)

Besede  iz  pisma  Hebrejcem poudarjajo  božje  hrepenenje,  da  bi  se
veličastneje razodel, Janezov Evangelij pa poudarja božje usmiljenje in
slavo. Janez nam govori: »In beseda je postala meso in se naselila med
nami.  Videli  smo njeno veličastvo, veličastvo, ki  ga ima od Očeta kot
edinorojeni sin, polna milosti in resnice. (Jn 1,14).

Zakaj je Božji Sin sploh zapustil nebesa in prišel na zemljo? Ne more
biti drugega razloga, razen ljubezni. Postal je Emanuel, Bog z nami, ker
nas tako globoko ceni. Bolj, ko bomo umevali veličino božje ljubezni, do
nas in vseh okoli nas, bolj bomo cenili vse, kar se je zgodilo na božični
dan. 

Marija je vedela, da jo Bog ljubi, zato je premišljevala o vsem, kar si ji
je  zgodilo.  Elizabeta  se  je  veselila,  dojenček  Janez  pa  je  poskočil  v
njenem telesu, ker je oba ganila božja ljubezen. Prav zato sta se Simeon
in  Ana  veselila,  ko  sta  zagledala  deteta  Jezusa.  Božja  ljubezen  je
vzpodbudila Jožefa, da je sprejel poslanstvo varuha in skrbnika Jezusa in
Marije. 

Bog želi, da bi tudi mi odkrili  to ljubezen. Želi  nas pritegniti  bliže k
svojemu Srcu, kakor je storil Mariji in Jožefu. Želi nas napolniti z mirom,
kakor  Simeona  in  Ano.  Želi  nas  tudi  blagosloviti  in  nas  prežeti  z
rodovitnostjo,  kakor  je  to  storil  Elizabeti  in  Zahariju.  Dovolimo
Jezusu,Bogu z nami, da nas bo spremljal v letošnjem adventu.

 1. Adventna nedelja, Nedelja Karitas
 Evangelij: NAŠE ODREŠENJE JE BLIZU                                          Lk, 21,25-28;34-36

 Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 29.11.2015 do 6.12.2015:
nedelja, 
29.11.

Sklep »Tedna Karitas«.
Začetek novega Cerkvenega leta 
7:30h – za farane
10h  Edo Grdadolnik,obletna, Rovte 116
14h – Adventna pobožnost, Rožni venec in Litanije Matere božje z 

blagoslovom
ponedeljek, 30.11. Sv. Andrej, apostol

18h  Viktor Šinkovec, osmi dan, Rovte 112a
torek, 1.12. 18h  Ivan in Antonija Kavčič, obletna, Rovte 82j
sreda, 2.12. 18h  Pavel Jereb, obletna, Rovte 33
četrtek, 3.12. Sv. Frančišek Ksaver, duhovnik

18h  Franc Logar, godovna, Rovte 104
petek, 4.12. Prvi 
petek

Sv.  Barbara, devica in mučenka
18h  Janez in Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73

sobota, 5.12. Prva 
duhovniška

16h na Praprotnem Brdu 
        Silva Albreht, obletna, Praprotno Bedo 6

nedelja, 
6.12. 

2. Adventna nedelja
Sv. Miklavž (Nikolaj), škof 
7:30h – za farane
10h  Bernarda in Rozalija Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3
14h – Adventna pobožnost, Rožni venec in Litanije Matere božje z 

blagoslovom

 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

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

22.11.  Marija Lukančič in Vilma Kunc  Mojca Skvarča in Metka Bogataj
29.11.  Cilka Jereb in Marija Lukančič  Jerneja Kunc in Mojca Skvarča
6.12.  Marja Čuk in Veronika Kavčič  Klemen Jereb in Ema Kavčič

Pogrebne maše za november  Tadeja Gnezda
Pogrebne maše za december  Cilka Jereb

 Ministriranje:
Teden od 22.11. do 29.11. Blaž Skvarča
Teden od 29.11. do 6.12. Alen Bogataj in Martin Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 1, od 21.11. do 27.11. sk. 2, od 28.11. do 4.12. sk. 3, od 5.12. do 11.12.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* Na praznik Jezusa Kristusa Kralja vesoljstva 22.11. sklepamo 

»Teden zaporov«. To je zadnja nedelja v cerkvenem letu. 
Popoldne ob 15h bo v župniji Dolnji Logatec srečanje ŽPS vrhniške 
dekanije, molitev v cerkvi, nato v dvorani predavanje. Predavatelj je
g. Aleš Primc. Predaval bo o temi: Družina na udaru. Zaradi izredne 
teme o družinskem zakoniku pred referendumom je za člane ŽPS obvezna, 
vabljeni tudi vsi, ki jih zanima  problematika obstoja naših družin in otrok.

* V času od 23.11. do 29.11.2015 obhajamo teden Karitas. Geslo je »V
službi človekovega dostojanstva« - že 25 let. V sredo 25.11. bo 
romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo, ob 20h bo 25. 
dobrodelni koncert: »Klic dobrote«, ki ga bodo prenašali: TV SLO1, radio 
SLO1 in radio Ognjišče.
Prva Adventna nedelja je nedelja »Karitas«. Nabirka pri maši je 2/3 
namenjena škofijski Karitas, 1/3 Župnijski Karitas. Za vsak dan v »tednu 
Karitas« je v brošuri napisano razmišljanje in prošnje za vse potrebe.

* V sredo 25.11. ob 19h je srečanje za člane ŽPS v veroučni učilnici. 
Tema srečanja je: Molitev je hrepenenje; Družina na poti k izviru, str. 19.

* S prvo adventno nedeljo pričenjamo Sveti adventni čas in novo 
Cerkveno leto. Pri nedeljskih in prazničnih mašah bomo brali berila: Leto 
»C« ob delavnikih pa berila in evangelije: 1. Pri obeh mašah bo blagoslov
adventnega venca. Liturgična barva je v adventu vijolična, ki ponazarja: 
resnost, zaupanje in spokornost.

* V petek 27.11. ob 19h v Domu krajanov v Rovte, bo Matej Leskovar 
predstavil knjigo Petra Urbanca: Skrita nepoznana NOB.

* V torek 1.12. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje zakonske skupine.
* Za prvi petek 4.12. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal 

bolne in starejše po domovih. Po maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega, posvetilno molitev in prejeli blagoslov z najsvetejšim.

* Veroučenci bodo pri verouku dobili adventne koledarje: »Otroci za 
otroke«. Uporabljati ga bodo pričeli v soboto 28. novembra. Iz sredine 
koledarja naredite šparovček, v katerega boste dajali denarne darove, če se 
boste kaki stvari odpovedali v času priprave na praznik Jezusovega rojstva.

* Na prvo soboto 5.12. bo maša v cerkvi sv. Nikolaja na Praprotnem 
Brdu ob 16h.

* V koaliciji »za otroke gre« se pred referendumom pripravljajo 
naslednje aktivnosti: Dolnji Logatec 30.11. ob 19h, dvorana sv. Jožefa 
pričevanje para o lepoti družine; Gornji Logatec 8.12. ob 19:30, dvorana 
Tabor, okrogla miza; Dolnji Logatec 15.12. ob 19h, dvorana sv. Jožefa 
okrogla miza, gost bo dr. France Cukljati; Rovte 17.12. ob 19h, Dom 
krajanov, okrogla miza; Hotedršica, 12. 12. ob 18h, stara šola.
V župniji bomo od nedelje 22.11. začeli z molitveno 30-dnevnico k 
Sv. Jožefu, zavetniku družine. Pred sveto mašo bo posebna molitev ali 
Rožni venec. K tej 30-dnevnici res lepo povabljeni vsi farani.

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

Oznanila od 22.11.2015 do 6.12.2015, Leto XI. št. 24

EMANUEL, BOG Z NAMI
Ljudje komaj čakajo Božič. Otroci odštevajo dneve. Starši se veselijo, da

bodo  opazovali  otroke,  ki  bodo  odpirali  darila.  Sorodniki  pričakujejo
družinska  srečanja.  Božič  je  za  številne  ljudi  čas,  ko  opustijo  običajno
rutino in praznujejo z bližnjim. 

Vse to je seveda dobro, toda kot verniki imamo še boljši razlog, da se
veselimo Božiča. Praznujemo prihod Emanuela, Boga z nami, njega, ki »bo
svoje ljudstvo odrešil grehov«. (Mt 1,24.21). Da Jezus je Bog z nami. Res
nas  je  prišel  odrešit  grehov.  To  sta  dve  izmed najbolj  navdihujočih  in
spodbudnih resnic, kar se jih lahko naučimo o katoliški veri. Učita nas,
kako nas Bog močno ljubi in kako si želi delovati v našem življenju. Zato si
bomo v letošnjem adventu po bliže ogledali ti resnici. Posvetimo pozornost
trem ljudem, ki ju najbolje utelešajo: Jezusu, Mariji in Jožefu. Vsak iz med
njih  nam  omogoča  edinstven  vpogled,  kako  se  naše  življenje  lahko
spremeni, ko sprejemamo Jezusa, ki je prišel, da bi bil z nami in nas rešil. 

Bog je bil po eni strani od nekdaj z nami. Ustvaril nas je iz ljubezni. Ko
koga ljubimo, ga ne zapustimo. Ostal je z nami tudi, ko smo zapadli v
greh in nam obljublja, da nas ne bo nikoli zapustil. Hebrejsko Sveto pismo
je pravzaprav dolga zgodba o božji zvestobi njegovemu ljudstvu. Vidimo jo
v  zgodbah  ljudi,  kot  so  Abraham,  Mojzes  in  David.  Vidimo  jo  med
potovanjem  Izraelcev  skozi  puščavo  in  v  dolgi  zgodovini  vzponov  in
padcev v obljubljeni deželi. Bog jih nikoli ni zapustil! 

Potem, ko jim je skoraj dva tisoč let ostajal blizu, je govoril nekaj veliko
mogočnejšega, kot kdaj prej. Ni samo »ostal z nami« v duhovnem smislu,
temveč je postal eden iz med nas in živel med nami kot človek, ki nam je
bil  podoben  v  vsem,  razen  v  grehu.  V  Svetem Pismu  je  odlomek,  ki
čudovito  poudarja  to  razliko  med  božjim  delovanjem  pred  Jezusovim
prihodom med nas  in  po njem: Velikokrat  in  na veliko načinov je  Bog
nekoč govoril Očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je
spregovoril  po sinu. Njega je postavil  za dediča vsega in po njem tudi
ustvaril svetove. (prim. Heb 1, 1-2).                                  >>


