
33. nedelja med letom
Evangelij: ZVESTOBA V MALEM BO NAGRAJENA       Mt 25,14-30
Evangelij po Mateju
 Mašni nameni od 19.11.2017 do 25.11.2017:
nedelja, 19.11. Začetek »Tedna zaporov« 

7:30h – za farane
10h  Terezija Reven, dano iz Lesnega Brda
          Srečanje zakonskih jubilantov 

ponedeljek, 20.11. 18h  Frančiška Albreht, godovna, Praprotno Brdo 6
torek, 21.11. Darovanje Device Marije, god

18h  Marija in Franc Zorec in  Kogovškovi, obl., Rovte 116
sreda, 22.11. Sv. Cecilija, devica in mučenka

18h  Janez Vavken, obletna, Rovtarske Žibrše 26
četrtek, 23.11. Sv. Klemen, papež in mučenec

18h vsi  Peternelovi, obletna, dano iz Logatca
petek, 24.11. Sv. Andrej Dung Lac, in drugi vietnamski mučenci

18h  Pavle in sin Pavle Loštrek, obletna, Rovte 72h
sobota, 25.11. Katarina Aleksandrijska, mučenka

  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
17h  Tončka Treven, osmi dan, Petkovec 11b

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Jezus, operi me s svojo krvjo, operi vsak greh, ki sem ga kadarkoli
storil.« V letalu nad Atlantikom je njegovo srce prevzel mir. Dokončno
se je predal Jezusu Kristusu in počutil se je, kot bi ga nekdo nosil. Ko
je odprl oči, je pred seboj zagledal moškega, prežarjenega s svetlobo.
Mike ga je takoj prepoznal. 

Kljub tako živemu srečanju z Bogom so ranjenega vojaka čakale še
mnoge preizkušnje. Ker se njegova noga ni hotela pravilno zaceliti in
je  vedno  znova  prihajalo  do  nevarnih  okužb  je  Mike  pristal  na
amputacijo. Skoraj deset let je trpel tudi za posttravmatsko stresno
motnjo.  »Bil  sem  popolnoma  strt  in  nisem  mogel  funkcionirati,«
pripoveduje o težkem obdobju, ko se ni  mogel posvetiti  niti  svojim
štirim  otrokom in  ženi.  Leta  2014 se  je  pridružil  krščanski  skupini
vojakov, ki jo je vodil bivši član zelenih baretk. Mike danes poudarja,
da  obstaja  veliko  programov,  ki  pomagajo  ljudem s  travmatičnimi
izkušnjami, vendar v njih večinoma manjka Bog. Sedaj z družino živi v
Severni Karolini in se ukvarja s športom. Je prvi vojak brez noge, ki je
uspešno prestal težavno urjenje za padalce. Izobražuje se tudi, da bi
lahko  pomagal  tistim,  ki  trpijo  za  posttravmatsko  stresno  motnjo.
Vojak, ki  se  je prekalil  v trpljenj,  v svojem pričevanju na spletu s
solzami, ki mu polzijo po licih pravi: »Jezus Kristus je edina oseba, ki
lahko sprejme vse odpadke iz naših src. Bog je edina oseba, ki ti daje
veselje.«  posvečena sestra, Marija Krebelj

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

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 26.11.2017 do 3.12.2017:
nedelja, 26.11. Sklep »Tedna zaporov«; Začetek »Tedna Karitas«

7:30h – za farane
10h  Janez in Antonija Otrin, obletna, Rovte 137
15h – v Dolnjem Logatcu, srečanje ŽPS Vrhniške dekanije

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

torek, 28.11. Sv. Katarina Labouré, devica
18h  iz družine Grdadolnik, obletna, Rovte 116

sreda, 29.11. 18h  Franc Zakrajšek, Neža in Janez Filipič, Rovte 100a
četrtek, 30.11. Sv. Andrej, Apostol, praznik

18h  Andrej Albreht, godovna, Rovtarske Žibrše 21
Prvi petek, 1.12. 18h  Ivana Šemrov, obletna, Rovte 100a
sobota, 2.12. Prva 
duhovniška

 9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljeva
18h  Zvonka Nartnik, obletna, Rovte 29a
Konec Cerkvenega leta

nedelja, 3.12. 1. Adventna nedelja; Nedelja Karitas
Začetek novega Cerkvenega leta »Leto B«
7:30h – za farane
10h  Anton Reven, obletna
14h – Adventna pobožnost, rožni venec in Litanije MB

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

19.11.  Ema Kavčič in Vilma Kunc  Zakonski Jubilanti
26.11.  Nevenka Malavašič in Veronika Kavčič  Mojca Skvarča in Branka  Jereb
3.12.  Franja Tušar in Marija Lukančič  Maja Nagode in Tadeja Gnezda

Pogrebne maše za November  Matjaž Gnezda
Pogrebne maše za December  Helena Rupnik

 Ministriranje:
Teden od 19.11. do 26.11. Andraž Kavčič, Anže Treven in Monika Skvarča
Teden od 26.11. do 3.12. Matej Gnezda in Lovro Benedičič

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

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 11, od 18.11. do 24.11. sk. 12, od 25.11. do 1.12. sk. 13, od 2.12. do 8.12.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* V nedeljo 19. 11. je pri maši ob 10h srečanje zakonskih jubilantov, tistih, 

ki obhajajo 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 let. Sveto mašo in nagovor bo imel pater 
Tomaž Mikuž iz Ljubljane. Srečanja se udeležite tudi tisti, jubilanti ki niste prejeli 
vabila. Po maši bo v spodnjih prostorih prizidka pogostitev in družabno srečanje. 

* V tednu od 19. 11. do 26. 11. obhajamo »Teden zaporov.« Geslo je 
»Trudimo se.« Vzeto je iz Pavlovega pisma Filipljanom 3,12: »Ne kakor, da bi to 
že dosegel ali prišel do popolnosti, vendar pa se trudim, da bi to osvojil, ker je tudi 
mene osvojil Jezus Kristus.«  

* V sredo 22. 11. je ob 19h v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Tema 
srečanja za mesec november je: Vera kot živa, ljubezniva Božja navzočnost; 
priročnik za ŽPS Iz roda v rod, str. 11, št. 3.

* V sredo 22. 11. obhajamo god Svete Cecilije, device in mučenke in zavetnice 
cerkvene glasbe, pevcev, zborovodij in organistov. Ta dan bo maša izjemoma v 
cerkvi ob 18h. Ob tej priliki se zahvalim vsem pevcem, organistom in zborovodjam
za oblikovanje pri nedeljskih, prazničnih in drugih bogoslužnih opravilih.

* V četrtek 23. 11. obhajamo obletnico posvetitve nadškofa Stanislava 
Zoreta (2014). Spomnili se ga bomo pri maši in v naših osebnih molitvah. 

* Na zadnjo nedeljo cerkvenega leta, 26. 11., ko obhajamo praznik Kristusa 
Kralja vesoljstva, sklepamo »Teden zaporov« in začenjamo »Teden 
Karitas«. To nedeljo bo popoldne ob 15h srečanje za člane ŽPS iz župnij Vrhniške 
dekanije v župniji Dolnji Logatec. Najprej je v cerkvi adoracija, nato v Jožefovi 
dvorani predavanje dr. Katarine Kompan Erzar. Sledil bo še pogovor.

* V ponedeljek 27. 11. bo po maši srečanje za člane Župnijske Karitas.
* Na prvi petek v mesecu decembru 1. 12. bom v dopoldanskem času 

obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bodo litanije 
Srca Jezusovega, posvetilna molitev in blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto 2. 12. bo maša ob  18h. Po maši bomo zmolili litanije Matere 
božje, molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Prva adventna nedelja 3. 12. je nedelja Karitas.  Nabirka je to nedeljo 
namenjena za Karitas, 1/3 za domačo župnijsko, 2/3  za škofijsko Karitas. V Cerkvi 
pa pričenjamo adventni čas. To je čas priprave na Božični čas. Berila in 
Evangeliji za nedelje in praznike so: »leto B«, berila in Evangeliji za delavnike:leto 1.
Barva liturgičnih oblačil je vijolična, kar pomeni upanje in resnost časa, v katerem se
nahajamo. Na to nedeljo je pri obeh mašah blagoslov adventnega venca, ki 
simbolizira našo duhovno pripravo na praznik Jezusovega rojstva. Vse štiri adventne
nedelje bomo popoldne ob 14h molili rožni venec in litanije Matere božje. Kot v 
mesecu oktobru, ga bodo tudi v adventu molili birmanci in birmanke.

* Duhovne vaje, za birmance bodo v dveh skupinah skupaj z birmanci iz 
župnije Vrh - Sveti trije kralji, pri Svetem Duhu, v Hiši kruha pri Škofji 
Loki. Prvi termin: petek 1. 12. od 18h do sobote, 2. 12. zvečer. 
Drugi termin: petek 15. 12. od 18h do sobote 16. 12. zvečer.
Vse informacije, navodila in prijavnice bodo birmanci prejeli pri verouku. 

* Birmanske prijavnice skupaj s potrdilom za botre, oddajte pri verouku do 
Božiča, izpolnjena s svojimi osebnimi podatki, podatki staršev in botrov.

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

Oznanila od 19.11.2017 do 3.12.2017, Leto XIII. št. 24/320

SREČANJE NAD OBLAKI
Maike Fairfax je prvi izurjeni padalec v ameriški vojski z amputirano

nogo. Bog je uslišal njegove molitve in ga ohranil pri življenju, tako da
je po dolgem trpljenju zaradi posledic travmatične izkušnje vojne lahko
znova zaživel celo v specialni vojaški enoti. 

Po srednji šoli Mike ni vedel, česa bi se lotil. Želel se je zabavati in
popivati po barih. Bog je bil zadnji, o komer bi razmišljal. Po diplomi je
vstopil v vojsko in pristal v posebni enoti, imenovani zelene baretke.
Leta 2005 je na misiji z njimi zagotavljal izvedbo volitev v Afganistanu. 

Medtem ko je nekega dne vozil vojaško vozilo, je zaslišal oglušujoč
zvok. Zapeljal je na strelivo in začutil je pritisk eksplozije ter dima v
ustih.... Najprej se je v njegovo zavest zarezala misel: »Bog, prosim,
naj ne umrem!« Šele potem je začel razmišljati  o tem, da se mora
spraviti  iz oklepnika. Močno je krvavel. Imel je ranjeno desno nogo,
pljuča, njegovo desno oko pa je viselo iz jamice. Preveval ga je globok
strah  pred  smrtjo,  zato  je  Boga  še  naprej  prosil,  naj  ga  pusti  pri
življenju. 

Na  zdravljenje  so  ga  odpeljali  v  Nemčijo.  Nadrejeni  so  poklicali
njegovo ženo, da je bila v težkih trenutkih ob njem. Ko se je zbudil iz
kome, mu je rekla: »Dragi, tukaj sem, da te odpeljem domov. Obljubil
si, da  se boš vrnil.« Še vedno je bil v kritičnem stanju, ko so ga z
letalom skupaj s soprogo odpeljali v Združene države Amerike. Visoko
nad oblaki je ležal na nosilih, srce mu je divjalo v prsih in imel je visok
krvni  tlak.  Ponovno ga je  hromil  strah pred smrtjo.  Začel  je moliti:
»Gospod, prosim, odpusti mi vsako slabo dejanje, ki sem ga storil v
življenju. Odpusti mi za vsakič, ko sem ti obrnil hrbet.                >>


