
33. Nedelja med letom
Evangelij: OB SODBI BO KRISTUS ZBRAL VSE SVOJE ZVESTE Mr 13,24-32

Evangelij po Marku

 Mašni nameni od 18.11.2018 do 24.11.2018:
nedelja, 18.11. Svetovni dan ubogih 

Začetek »Tedna zaporov«
7:30h – za farane
10h  Andrej Albreht, godovna 

in  Marija Leskovec, obletna, Rovtarske Žibrše 21
Srečanje zakonskih jubilantov

ponedeljek, 
19.11.

Sv. Neža Asiška, redovnica, devica
18h  Ivanka Malovrh, dano Rovte 117

torek, 20.11. 18h  Ivan in Antonija Kavčič, obletna, Rovte
sreda, 21.11. Darovanje Device Marije, god

18h  starši, brat in sestre Logar, obletna, Rovte 50b
četrtek, 22.11. Sv. Cecilija, devica in mučenka

18h  Marija Molk, Rovtarske Žibrše 4 (maša v cerkvi)
petek, 23.11. Sv. Klemen, papež in mučenec

Obletnica posvetitve nadškofa Stanislava Zoreta (2014)
18h  Pavle Loštrek in starši, obl., Rovte 82h in starši Logar

sobota, 24.11. Sv. Andrej Dung Lac in drugi vietnamski mučenci 
18h  Tončka in Jože Treven, dano Medvedje Brdo

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Ko je Jezus grešnico, ki so jo obtoževali prešuštva, branil pred kamenjanjem
(prim. Jn 8,1-11) in ko je v noči pred svojo smrtjo ukazal Petru, naj spravi meč v
nožnico (prim. Mt 26,52),  je začrtal  pot  nenasilja,  ki  ji  je ostal  zvest vse do
konca, do križa, s čimer je uresničil mir in uničil sovraštvo (prim. Ef 2,14-16).
Zato se vsak, kdor sprejme Jezusovo veselo oznanilo, odpove nasilju, ki ga nosi v
sebi,  in  se  prepusti  zdravljenju  Božjega  usmiljenja.  Tako  postaja  v  duhu
spodbude sv. Frančiška Asiškega še sam orodje sprave: »Mir, ki ga oznanjate z
usti, še obilneje krepite v svojih srcih.«

Biti pravi Jezusov učenec danes pomeni, da sprejemamo njegovo priporočilo
nenasilja. To »je uresničljivo«, kakor je poudarjal moj predhodnik Benedikt XVI.,
»ker upošteva, da je v svetu, kjer je preveč nasilja, preveč krivice, le-to mogoče
preseči  samo  z  več  ljubezni,  več  dobrote.  Ta  'več'  prihaja  od  Boga.«  To  je
odločno podkrepil z besedami: »Za kristjane nenasilje ni taktična drža, temveč
vsebina bivanja, ravnanje človeka, ki je tako zelo prepričan v Božjo ljubezen in
moč,  da  se  ne  boji  napasti  zla  z  orožjem  ljubezni  in  resnice.  Ljubezen  do
sovražnikov  je  jedro  ‘krščanske  revolucije’.«  Resnično,  evangelij  ljubezni  do
sovražnikov (prim. Lk 6,27) je postal ‘magna charta krščanskega nenasilja’. Ta ni
v tem, »da se pred zlom umaknemo …, temveč, da se mu upremo z dobrim
(prim. Rim 12,17-21) in tako drobimo krivične verige«.

Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
Evangelij: KRISTUS SPRIČUJE, DA JE RES KRALJ Jn 18,33-37
Evangelij po Janezu
Tisti  čas  je  Pilat  rekel  Jezusu:  »Si  ti  judovski  kralj?«  Jezus  mu je  odgovóril:
»Praviš to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« Pilat je odvrnil: »Sem
mar Jud? Tvoj narod in véliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?« Jezus je
odgovóril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega
sveta,  bi  se  moji  služabniki  bojevali,  da  ne  bi  bil  izročen  Judom,  toda  moje
kraljestvo ni  od tod.« Pilat  mu je rekel:  »Torej  si  ti  vendarle kralj?« Jezus je
odgovóril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet zato,
da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.«

Mašni nameni od 25.11.2018 do 2.12.2018:
nedelja, 25.11. Sklep »Tedna zaporov«

Začetek »Tedna Karitas«
7:30h – za farane
10h  Jakob, Ivana in Ivan Trček

ponedeljek, 26.11. Valerijan Oglejski, škof
18h vsi  Sivcovi, Petkovec 11

torek, 27.11. Sv. Virgil in Modest, škofa, apostola Koroške, god 
18h  Zdravka Trpin, dano iz Logatca

sreda, 28.11. Sv. Katarina Labouré, devica
18h  Janez Grum in Antonija Otrin, obletna, Rovte 137

četrtek, 29.11. 18h  Nartarski, Petkovec 6a
petek, 30.11. Sv. Andrej, apostol, praznik

18h  Veronika, Milan in Verica Križaj, obl., dano iz Logatca
sobota, 1.12. Konec cerkvenega leta

9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
nedelja, 2.12. 1. adventna nedelja

Začetek novega cerkvenega leta - »Leto C«
Nedelja Karitas in sklep »Tedna Karitas«
7:30h – za farane
10h  Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116
14h – Adventna pobožnost, rožni venec in litanije Matere 

božje z blagoslovom

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

18.11.  Ema Kavčič in Peter Kavčič  Zakonski jubilanti
25.11.  Tadeja Gnezda in Matjaž Gnezda  Mojca Skvarča in Helena Rupnik
2.12.  Cilka Jereb in Vilma Kunc  Tomaž Jereb in Jerneja Kunc

Pogrebne maše za mesec november  Vilma Kunc
Pogrebne maše za mesec december  Mojca Skvarča



  Ostala oznanila
* Na 33. nedeljo med letom 18. 11. je pri maši 10h srečanje zakonskih 

jubilantov, tistih, ki obhajajo 10, 20, 25, 30, 40, 50 in 60 let zakonske 
zveze. Sveto mašo in nagovor bo imel p. Tomaž Mikuš iz Ljubljane. 
Po maši ste jubilanti vabljeni na družabno srečanje ob pecivu in pijači v prizidek 
župnišča.

* V tednu od 18. do 24. 11. obhajamo »Teden zaporov«, ki se po vsem 
svetu vsako leto obhaja v okviru katoliške Cerkve in drugih krščanskih cerkva ter
skupnosti. Naslov letošnjega tedna je: »Bližajmo se z zaupnostjo«. Namen 
tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin,
žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki za zapornike skrbijo.

* Letošnji 52. Nikodemovi večeri bodo od 19. do 22. novembra na 
Teološki fakulteti v Ljubljani, ob naslovu »Mladi in (ne)moč vere«, se bo
razmišljalo o stiskah in težavah današnje mladine in pomen vere za njihovo 
življenje. Še posebej vabljeni študentje in vsi mladi po srcu.

* Srečanje članov ŽPS bo v sredo 21. 11. ob 19h. Tema srečanja za 
november je: Gostoljuben družinski dom (Priročnik za ŽPS str.12)

* V četrtek 22. 11. ob 19h je redno srečanje za člane Župnijske Karitas.
* Na god sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe in pevcev, ki sodelujejo pri 

bogoslužju. Ob tej priliki se zahvalim vsem, ki skrbite za cerkveno petje.
* V soboto 24. novembra je v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu jesensko 

srečanje članov ŽPS in drugih župnijskih sodelavcev, za II. in IV. 
arhidiakonat, v katerega spada tudi dekanija Vrhnika.

* Nedelja Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva 25. 11. je zadnja nedelja v cerkvenem 
letu. Na to nedeljo bo v župniji Dolnji Logatec srečanje za člane ŽPS 
vrhniške dekanije popoldne ob 15h.

* S 1. adventno nedeljo 2. 12. začenjamo novo cerkveno leto in Adventni
čas, ki traja štiri adventne nedelje, kar simbolizira adventni venec. Pri obeh 
mašah bo blagoslov adventnih vencev. Bogoslužna barva v adventu je 
vijolična. Popoldanske adventne pobožnosti bodo ob nedeljah ob 14h z rožnim 
vencem in litanijami ter blagoslovom. Pri maši ob nedeljah in praznikih beremo, 
berila in evangelije za leto »C«, pri delavnikih pa berila in evangelije za 
delavnike »1«. Ker je ta nedelja tudi Nedelja Karitas bo nabirka pri obeh mašah
namenjena za potrebe Karitas (2/3 za škofijsko, 1/3 za župnijsko Karitas).

 Ministriranje:
Teden od 18.11. do 25.11. Anže Treven in Anže Treven
Teden od 25.11. do 2.12. Lovro Benedičič in Gašper Lukančič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 17, od 17.11. do 23.11.sk. 18, od 24.11. do 30.11. sk. 19, od 1.12. do 7.12.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu
 Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 18.11.2018 do 2.12.2018, Leto XIV. št. 23/346

V SLUŽBI MIRU

Iz Poslanice svetega očeta Frančiška za obhajanje svetovnega dneva
miru 1. januarja 2017

Razbiti svet –  Preteklo stoletje sta opustošili dve smrtonosni svetovni vojni.
Svet je spoznal nevarnost atomske vojne in veliko drugih spopadov. Danes pa
imamo, žal,  opraviti  s strašno svetovno vojno po koščkih.  Ni  lahko reči,  ali  je
današnji svet nasilnejši od včerajšnjega ali ne, niti tega, ali smo zaradi sredstev
sodobnega komuniciranja in mobilnosti, tako značilnih za našo dobo, občutljivejši
na nasilje ali nanj bolj navajeni.

Kakorkoli  že,  to  vsestransko  »razdrobljeno«  nasilje  povzroča  velikansko
trpljenje,  ki  se  ga  dobro  zavedamo:  vojne  po  številnih  državah  in  celinah;
terorizem,  kriminal  in  nepredvidljivi  oboroženi  napadi;  zlorabe,  ki  so  jim
izpostavljeni begunci in žrtve trgovine z ljudmi; uničevanje okolja. Čemu vse to?
Mar  nasilje  omogoča  doseganje  dolgotrajnih  ciljev?  Mar  ne  sproža  le  besnih
povračilnih  ukrepov in  vedno novih smrtonosnih spopadov,  ki  prinašajo  koristi
samo maloštevilnim »gospodarjem vojne«?

Nasilje ni lek za naš razdrobljeni svet. Odgovarjanje nasilju z nasiljem vodi, v
najboljšem primeru, k prisilnim migracijam in povzroča neskončno trpljenje, ker
so  velikanske  količine  dobrin  namenjene  za  vojaške  cilje  in  odtegnjene
vsakdanjim  potrebam  mladih,  družin  v  stiski;  starim,  bolnim,  veliki  večini
svetovnega prebivalstva. V najslabšem primeru lahko vodi številne, če že ne kar
vseh, v telesno in duhovno smrt.

Veselo sporočilo –  Tudi Jezus je preživljal nasilne čase. Učil je, da je pravo
bojno polje, na katerem se spopadata nasilje in mir, človeško srce: »Od znotraj
namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli« (Mr 7,21). Toda Kristusovo
sporočilo  je  glede  tega  odločno pozitivno:  neutrudno  je  oznanjal  brezpogojno
Božjo  ljubezen,  ki  sprejema  in  odpušča,  in  je  svoje  učence  učil,  naj  ljubijo
sovražnike (prim. Mt 5,44), naj nastavijo še drugo lice (prim. Mt 5,39). >>

http://zupnija.rovte.eu/

