Jezus Kristus, Kralj vesoljstva – slovesni praznik

1. Adventna nedelja – Nedelja Karitas

Evangelij: DESNI RAZBOJNIK PROSI ZA SPREJEM V KRISTUSOVO KRALJESTVO

Evangelij: BODITE BUDNI, DA BOSTE PRIPRAVLJENI
Evangelij po Mateju

Lk 23,35-43

Evangelij po Luku

Mašni nameni od 20.11.2016 do 26. 11. 2016:
nedelja,
20.11.

Sklep »tedna zaporov«; Začetek »Tedna Karitas«
7:30h – za farane
10h  Viktor Šinkovec, obletna, Rovte 112
ponedeljek,
Darovanje Devica Marije, god
21.11.
18h  Anton Peternel, obletna, Rovte 82g
torek, 22.11.
Sv. Cecilija, devica in mučenka
18h  Franc Brenčič, obletna in Janez in Marija, Petkovec 14
sveta maša je v cerkvi
sreda, 23.11. Sv. Klemen, papež in mučenec
Obletnica posvetitve nadškofa Stanislava Zoreta(2014)
18h  Janez Vavken, osmi dan, Rovtarske Žibrše 26
četrtek, 24.11. Sv. Andrej Dung Lac in drugi vietnamski mučenci
18h  Drago Burnik, obletna, Rovte 89a
petek, 25.11. Sv. Katarina Aleksandrijska, mučenka
18h  Janez Grum in  Antonija Otrin, obletna, Rovte 137
sobota, 26.11. Sv. Valerijan Oglejski, škof
17h – v zahvalo za 60 let življenja, letnik 1956
Konec cerkvenega leta
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Ko nam je katehet pri verouku razlagal o Božjem objemu, smo si takoj predstavljali ta
lep odnos še v popolnejši obliki. Otroku, ki sam ni doživel tega objema dobrote in
ljubezni v domači družini, mu je težko spregovoriti o objemu usmiljenega Očeta.
Sam sem to doživljal na duhovnih vajah, ko so prišla dekleta ali fantje z notranjo
ranjenostjo, ki je bila velikokrat vezana na pomanjkanje ljubezni ali pa nesprejetosti v
družini. Kar nekaj časa je trajalo, da so našli pot do osebnega izkustva Boga, v katerem
so začutili, da tudi, če tega niso prejeli doma od staršev, je Bog tisti, ki jih ne zapušča,
jih išče in sprejema, da jih zagrne v svoj objem. Ko so ta objem začutili, se je za njih
odprl »nov svet«, z novo možnostjo in novim zagonom.
Ob tem se lahko tudi mi vprašamo: »Kaj pomeni karitativni objem o katerem govori
letošnje geslo?« Kristjani na človeka vedno gledamo celostno. Ne samo na človeka, ki
išče hrano, obleko.., ampak tudi človeka, ki išče objem, ki želi biti sprejet, potrjen v tem,
da je človek vreden vsega spoštovanja.
Ravno zaradi tega, da bi na človeka, ki prihaja k nam, ali pa mi prihajamo k njemu,
gledali z Božjimi očmi in ga sprejeli, kot Bog nas sprejema, je potrebno dan za dnem
prebirati in premišljevati Božjo Besedo, doživljati Božji objem pri sv. maši in molitvi.
Samo na ta način rastemo v božji logiki. Samo tako bo naše delo imelo drugače pečat
od drugih humanitarnih ali dobrodelnih organizacij. To je naša pot na katero smo
poklicani, da delimo »objem dobrote«, ki pa mora biti izkazan na pravilen način, s
pravim namenom in upoštevajoč dostojanstvo vsakega človeka.
Povzeto po Žarek dobrote 10, november 2016.
Alojzij Cvikl, mariborski nadškof

Mt 24,37-44

Mašni nameni od 27.11.2016 do 4.12.2016:
nedelja, 27.11.

Začetek novega Cerkvenega leta;
Adventni čas Leto »A«; Sklep »tedna Karitas«
Sv. Virgil in Modest, škofa in apostola Karantanije
7:30h – za farane
10h  Zdravka Trpin, obletna, dano iz Logatca
14h – Adventna pobožnost z Rožnim vencem in Litanijami
Matere božje in blagoslov z Najsvetejšim

ponedeljek, 28.11. Sv. Katarina Laburé, devica
18h  Marija Kunc, Rovte 111 in Janez Kunc, Rovte 63
torek, 29.11.

18h  iz družine Reven, Rovte 9

sreda, 30.11.

Sv. Andrej, apostol, praznik
18h  Andrej Albreht, godovna, Rovtarske Žibrše 21

četrtek, 1.12.

18h  Minka Treven, dano Rovtarske Žibrše 16b

Prvi petek, 2.12.

18h  Frančiška Rupert, godovna, Petkovec 13

sobota, 3.12.

Prva duhovniška; Sv. Frančišek Ksaver, duhovnik

nedelja, 4.12. 2. Adventna nedelja
Sv. Barbara, mučenka
7:30h – za farane
10h  starši Jesenko, Rovte 34
14h – Adventna pobožnost z Rožnim vencem in Litanijami
Matere božje in blagoslov z Najsvetejšim
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
20.11. Marjana Kavčič in Matjaž Gnezda Branka Jereb in Helena Rupnik
27.11. Cilka Jereb in Franja Tušar
Tadeja Gnezda in Maja Nagode
4.12. Marja čuk in Vilma Kunc
Mojca Skvarča in Klemen Jereb
Pogrebne maše za november
Vilma Kunc
Pogrebne maše za december
Jerneja Kunc
Ministriranje:
Teden od 20.11. do 27.11. Timotej Treven, Anže Treven in Monika Skvarča
Teden od 27.11. do 4.12.
Matej Gnezda, Lovro Benedičič,
Blaž Lukančič in Gašper Lukančič
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 5, od 19.11. do 25.11. sk. 6, od 26.11. do 2.12. sk. 7, od 3.12. do 9.12.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

Ostala oznanila
* Na praznik praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva sklepamo »Teden
zaporov«, pričenjamo pa »Teden Karitas«. Teden Karitas bo potekal pod
geslom: »v objemu dobrote«. Namene je, da poživimo dobrodelnost in solidarnost.
Na to nedeljo se nam bodo po maši predstavili: »društvo prostovoljcev
Vincencijeve zveze dobrote za ljudi v stiski«.
* V ponedeljek 21. 11. ob 19h je srečanje za člane Župnijske Karitas.
* Občina Logatec vabi v torek 22. 11.ob 19h v Narodni Dom Logatec na
predpremierno predvajanje dokumentarnega filma o Andreju Gosar.
* Na god sv. Cecilije 22. 11., zavetnice cerkvenega petja in glasbe, je maša
v cerkvi. K njej ste vabljeni pevci in voditelji zborov, da se zahvalimo za dar petja.
Spomnili se bomo tudi vseh rajnih pevcev, organistov in zborovodij.
* V petek 25. 11. ob 20h je na Vrhniki srečanje mladih naše dekanije –
Dekavirus. Srečanje bo posvečeno adventnemu času.
* S prvo adventno nedeljo 27. 11. pričenjamo novo cerkveno leto, adventni
čas, čas priprave na božične praznike. To nedeljo bo pred obema mašama
blagoslov adventnega venca s štirimi svečkami, ki simbolizirajo štiri adventne
nedelje. Liturgična barva je vijolična. Pri nedeljskih mašah pride na vrsto branje iz
knjige: berila in evangeliji za nedelje in praznike: Leto A; pri delavniških mašah pa
berila in evangeliji za delavnike: 1.
Ker je ta »Nedelja Karitas« in sklepamo »Teden Karitas«, bo pri obeh
mašah nabirka namenjena za Karitas. Dve tretjine za škofijsko Karitas in ena
tretjina za Župnijsko Karitas.
* Na adventne nedelje bomo ob 14h molili rožni venec in litanije Matere
božje in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.
* Na prvi petek 2. 12. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in
starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije srca Jezusovega,
posvetilno molitev in prejeli blagoslov z najsvetejšim.
* Vabilo k molitvi za Evropo. Komisija škofovskih konferenc evropske unije
(COMECE), ki povezuje škofovske konference članice Evropske unije, je na
Slovensko škofovsko konferenco naslovilo prošnjo, da podpre iniciativo Duhovno
predsedovanje Evropski uniji – iz srca Evrope. Slovenski škofje so se tej pobudi
pridružili. Cerkev na slovenskem bo molila za Evropo v tednu od 28. novembra do
4. decembra 2016. Molitev za Evropo je sestavil kardinal Carlo Maria Martini (1927
– 2012)
* Zakonska skupina namesto rednega srečanja ob torkih tokrat pripravlja v petek 9.
12. 2016 ob 20h ogled filma »Varno pred ognjem«, v zimski kapeli župnišča.
Vabljeni ste prav vsi pari iz župnije. Film govori o zakonskem paru tik pred ločitvijo,
ki se trudi za reševanje zakona.
* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Molitvena skupina Prenova v Duhu Dol. Logatec vabi na redna srečanja vsak torek
ob 18:45 v kapeli doma Marije in Marte Logatec.
Sveta mašo za ozdravitev družinskega debla in molitvijo nad posamezniki bo v
nedeljo 4. 12. ob 19h. V dolnjelogaški cerkvi.
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 20.11.2016 do 4.12.2016, Leto XII. št. 24/294
»V OBJEMU DOBROTE«
Kot bogoslovec sem bil poslan v Torino, v jezuitski kolegij, na enoletno pastoralno
prakso. To je bila moja prva pot v tujino, v meni nepoznano okolje, v drugo kulturo in
navade. Presenečenja so se vrstila, eno za drugim. Prvo, meni tuje, je bilo, da me je
vsak ob pozdravu objel. Nisem bil vajen takšnega načina izkazovanja bližine. Objamemo
navadno nekoga s katerim smo si blizu. Ne pa nekoga, ki prvič stoji pred teboj. Spraševal
sem se: »Kaj to pomeni?« Šel sem vprašat predstojnika. Povedal mi je, da je to
znamenje dobrodošlice, veselja, da sem prišel k njim, da me z veseljem sprejemajo v
svojo sredo. Ta objem je bil zame zelo pomemben, kajti takoj sem se počuti sprejetega
in hitro sem se vživel v novo okolje.
Izbrano geslo letošnjega tedna Karitas »V objemu dobrote« me zelo nagovori. Najprej,
smo v svetem letu usmiljenja, ki nam želi približati resnico, da je Bog tisti, ki nas vse
ljubi, sprejema, čaka in vabi v svoj objem. Jezus je velikokrat govoril o množici, ki se mu
smili, govoril je o ljudeh, ki so izmučeni, obteženi z neštetimi preizkušnjami. Jezus ni
ostal samo pri sočutnih besedah. Pokazal je, da z njimi trpi, da si njihovo trpljenje nalaga
na svoja ramena.
Sporočilo svetega leta usmiljenja je ravno v tem, da človek, ki v sebi nosi željo in
prošnjo, da se ga Bog usmili, mu odpusti njegovo krivdo, ga ozdravi v njegovi bolečini ali
potolaži v njegovem trpljenju, da osebno doživi in začuti, da je Bog že tam in ga čaka.
Bog je tam in čaka, da bi nas objel, nam povedal, da smo mu dragi, da nas ljubi in
sprejema. Božji objem je tisti, ki zdravi in tolaži in prinaša novo upanje in nam vrača
izgubljeno dostojanstvo.
Pomembno je moje osebno izkustvo tega Božjega objema. Poti do tega objema je več.
Da vzamem v roko Božjo besedo, jo berem ni premišljujem. Ta Beseda je drugačna od
vsake druge besede, kajti je polna Svetega Duha. Je Beseda samega Boga. Je polna
Njega. Ko jo berem ali premišljujem, se srečujem s samim Bogom. Vzpostavlja se oseben
odnos z Njim. Ta odnos je trdnejši od vsakega človeškega odnosa.
Kaj pomeni biti v objemu dobrote se ne moremo naučiti iz knjig. Tu je potrebno
osebno izkustvo. Mnogim je bilo dano, da smo to lahko izkusili doma, v naši družini. V
ozračju domačnosti, topline in ljubezni, smo to ozračje srkali in v rastli v njenem objemu.
Tam, kjer tega izkustva ni, človek to podzavestno išče, postaja agresiven v iskanju
pozornosti in bližine.
>>

