
33. Nedelja med letom
Evangelij: STANOVITNO ČAKAJMO KRISTUSOV PRIHOD  Lk 21,5-19

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 17.11.2019 do 23.11.2019
nedelja, 
17.11.

Sv. Elizabeta Ogrska, redovnica
Svetovni dan ubogih; Začetek »Tedna zaporov«
7:30h – za farane
10h  Drago Burnik, obletna in godovna, Rovte 89a

ponedeljek, 
18.11. 

Posvetitev bazilik Svetega Petra in Pavla, god
18h  Kavčič, obletna, Rovte 88

torek, 19.11. Sv. Neža Asiška, devica
18h  Janez Vavken, obl. in vsi  Vavknovi, Rovtarske Žibrše 26

sreda, 20.11. Sv. Gelazij, papež; Edmund, kalj in mučenec
18h  starši Grdadolnik, obletna

četrtek, 21.11. Darovanje Device Marije, god
18h – v zahvalo Materi božji za zdravje, Rovte 140

petek, 22.11. Sv. Cecilija, devica in mučenka
18h  Janez Kunc, Rovte 63

sobota, 23.11. Sv. Klemen, papež in mučenec
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Poleg obsodbe je pomembno tudi skupno delo, da bi se našle ustrezne rešitve. To pa
terja  »sodelovanje vseh strani: vlad, političnih in verskih voditeljev, predstavnikov
civilne  oblasti  ter  vseh  moških  in  žensk  dobre  volje«,  pri  čemer  je  Frančišek
pripomnil,  da  predvsem  odgovorni  za  verske  skupnosti  lahko  dajo  dragocen
prispevek  z  vrednotami  svojih  izročil.  »Mi,  muslimani  in  kristjani,  smo  varuhi
neprecenljivih  duhovnih  zakladov,  med katerimi  prepoznavamo skupne elemente,
čeprav jih živimo v skladu z lastnimi izročili.« Papež je omenil čaščenje usmiljenega
Boga, priznavanje očaka Abrahama, molitev, miloščino, post – vse to so elementi, ki
lahko  spremenijo  življenje  in  dajo  osnovo  dostojanstvu  in  bratstvu.  »Priznati  in
razviti  te  skupne  duhovne  elemente  preko  medverskega  dialoga  nam prav  tako
pomaga v družbi pospeševati in širiti moralne vrednote, mir in svobodo.« Skupno
priznanje  svetosti  človeške  osebe  podpira  sočutje,  solidarnost  in  pomoč  najbolj
trpečim.  Pri  tem je  Frančišek  dejal,  da  ceni  vse,  kar  turški  narod,  muslimani  in
kristjani, delajo za ogromno število oseb, ki zaradi konfliktov bežijo iz svojih držav.
To je namreč konkreten zgled skupnega služenja drugim, ki ga je treba spodbuditi in
podpreti.          Med obiskom turškega urada za verske zadeve

Frančišek, 28. november 2014
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk.23, od 16.11. do 22.11.sk.24, od 23.11. do 29.11. sk.1-2.,od 30.11. do 6.12.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

Jezus Kristus Kralj vesoljstva
Evangelij: DESNI RAZBOJNIK PROSI ZA SPREJEM V KRISTUSOVO KRALJESTVO   Lk 23,35-43

Evangelij po Luku
Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali iz Jezusa in govorili: »Druge je rešil, naj
reši sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.« Posmehovali so se mu tudi vojaki;
pristopali so in mu ponujali kisa. Govorili so: »Če si judovski kralj, reši samega
sebe.« Nad njim je bil tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹ Eden od hudodelcev, ki
sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govóril: »Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in
naju!« Drugi pa mu je odgovóril in ga svaril: »Ali se ne bojiš Boga, saj te je zadela
enaka obsodba? In naju po pravici, kajti prejemava primerno povračilo za to, kar
sva storila; ta pa ni stóril nič hudega.« In govóril je: »Jezus, spomni se me, ko
prideš v svoje kraljestvo!« In on mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z
menoj v raju.«

 Mašni nameni od 24.11.2019 do 1.12.2019:
nedelja, 24.11. Sv. Andrej Dung Lac in drugi Vietnamski mučenci

Sklep »Tedna zaporov«; Začetek »Tedna Karitas«
7:30h – za farane
10h – v zahval Mariji Pomagaj, Rovte 104d

ponedeljek, 
25.11.

Sv. Katarina Aleksandrinska, mučenka
18h  Milka Turk, obletna, Rovtarske Žibrše 7b

torek, 26.11. Sv. Valerijan Oglejski, škof
18h  Katarina in Jakob Reven, obletna, Rovte 54

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

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

petek, 29.11. 18h  Darja Strnad, obletna, Rovtarske Žibrše 30b
sobota, 30.11. Sv. Andrej, Apostol, praznik

 9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
Konec cerkvenega leta

nedelja, 1.12. Začetek novega cerkvenega leta 
Adventni čas – Leto »A«
1. Adventna nedelja – Nedelja Karitas
Sklep »Tedna Karitas« 
7:30h – za farane
10h  Janez Kogovšek, obletna in starši, Rovte 118
14h – Adventna pobožnost z rožnim vencem, 

rožni venec molijo birmanci 8. skupine
  Ministriranje:

Teden od 17.11. do 24.11. Lovro Benedičič
Teden od 24.11. do 1.12. Andraž Kavčič in Urban Kavčič

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* V tednu od 17. 11. do 24. 11. obhajamo »Teden zaporov«. Naslov 

letošnjega tedna je: »Kaj je zate svoboda in si ti svoboden?«. Namen 
tedna zaporov je, da bi se kristjani v večji meri zavedali potreb vseh, ki se jih 
dotika beseda svoboda: zaprtih oseb in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, 
zaposlenih v zaporskem sistemu in vseh ki skrbijo za zapornike.

* 33. nedelja med letom, pa je tretji po vrsti Svetovni dan ubogih. Geslo 
tega dneva je:»Ubogi  ne bo za vselej pozabljen«(Ps 9,19). Ubogi so naši 
rešitelji, saj nam omogočajo, da srečam obraz Jezusa Kristusa(papež Frančišek).

*  V sredo, 20. 11. je po večerni maši srečanje za člane ŽPS v prostorih nad 
zakristijo. Tema srečanja za november: »Če zares poznaš Jezusa, je ne 
mogoče, da tega ne bi želel deliti z drugimi«, priročnik ŽPS str. 14.

* V četrtek, 21. 11. je po večerni maši srečanje za člane Karitas v prostoru nad 
zakristijo.

* Na god Svete Cecilije 22.11., zavetnice cerkvenih pevcev in cerkvenih 
glasbil ste k sveti maši vabljeni vsi pevci in voditelji. Ob tej priliki se zahvalim 
vsem, ki skrbite za petje pri bogoslužju in ostalih bogoslužnih opravilih.

* S 1. adventno nedeljo 1. 12. začenjamo novo cerkveno leto in Adventni
čas, leto »A« ki traja štiri adventne nedelje, kar simbolizira adventni venec. 
Pri obeh mašah bo blagoslov adventnih venčkov. 
Bogoslužna barva v adventu je vijolična
Ta nedelja je Nedelja Karitas.  Nabirka, pri obeh mašah je namenjena za 
potrebe Karitas (2/3 za škofijsko, 1/3 za župnijsko Karitas).
Popoldanska adventna pobožnost ob 14h z rožnim vencem in litanijami ter 
blagoslovom. Rožni venec molijo veroučenci 8. razreda.

* Ob 28-letnici delovanja Župnijske Karitas Vrhnika v sodelovanju z občino 
Vrhnika, zavodom Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika in SAZAS-
om Ljubljana organiziramo 15. dobrodelni koncert z naslovom »Dva novčiča«,
ki bo v soboto, 23. novembra, ob 18h v dvorani Cankarjevega doma Vrhnika.

*  V nedeljo, 24. 11. ste vabljeni na Koncert v molitvi in pesmi v župnijsko cerkev 
Sv. Martina v Žiri ob 18h. Koncert z naslovom »In prenovil boš obličje zemlje« 
bo imel svetovnoznani operni, argentinski Slovenec Luka Debevec Mayer.

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

17.11.  Marja Čuk in Tadeja Gnezda  Mojca Skvarča in Jerneja Kunc
22.11.  Ob 18h – Marja Čuk
24.11.  Vilma Kunc in Ema Kavčič  Jerneja Kunc in Tadeja Gnezda
1.12.  Marija Lukančič in Matjaž Gnezda  Cilka Jereb in Helena Rupnik

Pogrebne maše za mesec november  Jerneja Kunc
Pogrebne maše za mesec december  Cilka Jereb

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

Oznanila od 17.11.2019 do 1.12.2019, Leto XV. št. 23/372
Dialog in sprava na bližnjem vzhodu

Da bi na Bližnjem Vzhodu, ki si ga delijo različne verske skupnosti, 
zaživel duh dialoga, srečanja in sprave.

»Kot  verski  voditelji  smo  dolžni  obsoditi  vsako  nasilje  nad  dostojanstvom  in
človekovimi pravicami,« je pozval papež. »Človeško življenje, dar Boga Stvarnika,
ima značaj svetega. Za nasilje, ki hoče biti versko upravičeno, zasluži najostrejšo
obsodbo, kajti Vsemogočni je Bog življenja in miru. Od vseh, ki trdijo, da ga častijo,
svet pričakuje, da so moški in ženske miru, zmožni živeti kot bratje in sestre, kljub
etničnim, verskim, kulturnim in ideološkim razlikam.« 

Srečanju s turškimi oblastmi v predsedniški palači v Ankari je sledil obisk na turškem uradu
za  verske  zadeve,  t.i.  Diyanetu,  kjer  se  je  papež  Frančišek  sestal  s  predsednikom urada
Mehmetom Gomezom.  Po  zasebnem  pogovoru  sta  tako  Gomez  kot  papež  imela  še  javna
govora.  Frančišek je ponovno izpostavil  konfliktne razmere na Bližnjem vzhodu ter poudaril
pomembno vlogo medsebojnega sodelovanja, predvsem med verskimi voditelji:»Dobri odnosi
in dialog med verskimi voditelji so velikega pomena. Predstavljajo jasno sporočilo, namenjeno
skupnostim,  da  sta  vzajemno  spoštovanje  in  prijateljstvo  mogoča  kljub  razlikam.  To
prijateljstvo, poleg tega, da je vrednota samo po sebi, pridobi na posebnem pomenu in dodatni
pomembnosti v času kriz, kot je to naša; v krizah, ki so v nekaterih delih sveta postale prave
drame za celotne narode.«

Papež Frančišek se je ponovno vrnil k razmeram na Bližnjem vzhodu, predvsem v Iraku in
Siriji. Spomnil je na vse, ki trpijo za posledicami konfliktov. Posebno zaskrbljenost je izrazil nad
nehumanim  trpljenjem  pripadnikov  krščanskih,  jezidskih  in  drugih  skupnosti,  ki  so  zaradi
ekstremistične in fundamentalistične skupine morali zapustiti svoje domove, da so si tako rešili
življenje  in  jim  ni  bilo  treba  zanikati  vere.  Spomnil  je  na  uničevanje  verskih  zgradb  in
spomenikov, verskih simbolov in kulturne dediščine.

»Kot  verski  voditelji  smo dolžni  obsoditi  vsako  nasilje  nad dostojanstvom in  človekovimi
pravicami,« je pozval papež. »Človeško življenje, dar Boga Stvarnika, ima značaj svetega. Za
nasilje, ki hoče biti versko upravičeno, zasluži najostrejšo obsodbo, kajti Vsemogočni je Bog
življenja in miru. Od vseh, ki trdijo, da ga častijo, svet pričakuje, da so moški in ženske miru,
zmožni živeti kot bratje in sestre, kljub etničnim, verskim, kulturnim in ideološkim razlikam.«>>


