
33. NEDELJA MED LETOM - SVETOVNI DAN UBOGIH
Evangelij: ZVESTOBA V MALEM BO NAGRAJENA Mt 25,14–30

Mašni nameni od 15.11.2020 do 21.11.2020
nedelja, 15.11. Začetek »Tedna zaporov«

7:30h – za farane
10h  Jože Lukančič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

ponedeljek, 16.11. Sveta Marjeta Škotska, redovnica
18h  Marko Žakelj, obletna, Jože in Marija Žakelj 

in  Bizjak, Rovtarske Žibrše 22
torek, 17.11. Sveta Elizabeta Ogrska, redovnica

18h  starši Šemrov, brat Jakob in Pavel, obl., Rovte 100a
sreda, 18.11. Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla

18h  iz družine Osterman, obletna, Rovtarske Žibrše 36
četrtek, 19.11. Sveta Neža Asiška, devica

18h  Zvonka Nartnik, obletna, Rovte 29a
petek, 20.11. Sveti Gelazij, papež

18h  Jože Sivec, Petkovec 11
sobota, 21.11. Darovanje Device Marije, god

  8h  Marjan Pišljar, Rovtarske Žibrše 35
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Podobno nam tudi greh omrtviči vest in čute. Tako kot so morali gobavci živeti
zunaj skupnosti, je verjetno najhujša posledica greha, da nas loči od Boga in
osami od Božjega ljudstva.

Deset mož se je zavedalo, da jih le Jezus lahko ozdravi strašne bolezni. Mi pa
vemo, da nas le on lahko reši teme greha. Dobro je vedeti, da je to že storil! S
smrtjo in vstajenjem nas ni le očistil greha; zdaj se po nas pretaka njegovo božje
življenje. Ni pomembno, kako se počutimo neki dan, saj imamo razlog za veselje.
Nova stvaritev v Kristusu smo (prim. 2 Kor 5,17)! 

Ko je eden izmed gobavcev spoznal, da se mu je življenje korenito spremenilo
– ironično, bil je Samarijan –, se je vrnil k Jezusu in se mu zahvalil. Tako ga je
preplavila hvaležnost, da je padel predenj in ga častil. »Vstani in pojdi,« mu je
velel Jezus, »tvoja vera te je rešila« (Lk 17,19). Samarijan, gobavec, ki je bil
najdlje od Boga, se je ustrezno odzval. Iz njegovih besed in dejanj je prekipevala
hvaležnost. 

Kaj pa drugih devet, ki so pripadali Božjemu ljudstvu, Judom? Zakaj se niso
vrnili in se mu zahvalili? Gotovo so se tudi oni razveselili ozdravljenja. Vrnili so se
k družinam, ki so jih spet lahko sprejele. Gotovo so se veselili sadov ozdravljenja,
pa vendar se niso vrnili k njihovemu viru: Jezusovemu usmiljenju in sočutju. 

Pričevanje hvaležnosti – Kakšno bi bilo naše življenje, če bi se nenehno
zavedali  Božjega blagoslova in  zvestobe? Podobni  bi  bili  Maji,  katere  mož je
zaradi degenerativne bolezni priklenjen na posteljo, vendar pogosto pripoveduje
ljudem, da je blagoslovljena, ker jima je Bog blizu in skrbi zanju. >>

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOJSTVA
Evangelij: KRISTUS PRIDE SODIT V SLAVI Mt 25,31–46

 Mašni nameni od 22.11.2020 do 29.11.2020:
nedelja, 22.11. Sklep »Tedna zaporov«; Sveta Cecilija, mučenka

ZAČETEK »TEDNA KARITAS«
7:30h – za farane
10h – v zahvalo Materi Božji in angelom varuhom, Rovte 50

ponedeljek, 23.11. Sveti Klemen, papež in mučenec
18h  Ludvik in Marica Skvarča

in vsi  iz družine Skvarča, obletna, Rovte 11
torek, 24.11. Sveti Andrej Dung Lac in drugi vietnamski mučenci

18h  Marija Glogovšek, obletna, Verica Gantar 
in Marija Bizjan, dano Petkovec 28

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

četrtek, 26.11. Valerijan Oglejski, škof
18h  Darinka Marolt, obletna in Ivana Menard, Rovte 46f

petek, 27.11. Sveti Virgil in Modest, škofa, apostola Koroške
18h  Zdravka Trpin, obletna in Franc Trpin, dano iz Logatca

sobota, 28.11. Sveta Katarina Laboure, devica
  8h  Anton Bradeško, Hlevni vrh 5
KONEC CERKVENEGA LETA !

nedelja, 29.11. ZAČETEK NOVEGA CERKVENEGA LETA, ADVENTNI ČAS
1. ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA KARITAS
7:30h – za farane
10h  Janez Kogovšek, obletna

(Nadaljevanje iz prejšne strani)

Podobni bi bili Bernardu, ki je potem, ko je živel le zase in užitke, doživel globoko
Božje usmiljenje in drugim ne more nehati pripovedovati o tem. Taki bi bili kot
Sonja, vdova, ki v zanemarjenem delu mesta živi z majhno pokojnino, vendar z
veseljem slavi Gospoda tudi za najmanjše milosti. Ti ljudje s hvaležnostjo kljub
otipljivim preizkušnjam v življenju pričujejo o Božji ljubezni in usmiljenju.

Hvaležnost je pravzaprav še bolj nalezljiva od »gobavosti greha«. Pogosteje ko
jo opazimo pri drugih, bolj si želimo, da bi tudi sami živeli v hvaležnosti, in bolj si
jo želimo izražati, tako kot Samarijan.

Novembrski Esej – Beseda med nami 6/2020, str.4 do 7
------------------------------------------------------------------------------------------------
V času ko so maše brez vernikov zaradi epidemije COVID-19 bo 
prenos nedeljskih in nekaterih tedenskih svetih maš preko FB. 
https://www.facebook.com/zupnija.rovte
Vabljeni, da se udeležite maše v svoji župniji.
Dodatna obvestila na spletni strani http://zupnija.rovte.eu

http://zupnija.rovte.eu/


  Ostala oznanila
Obvezne maske v cerkvi, v lopi, zakristiji, nad zakristijo zaradi COVID-19
* Župnijska Karitas Rovte obvešča, da do nadaljnjega zaradi COVID-19 

ne bo obiskovala starejših za rojstni dan.
* V času od 15. do 21. novembra 2020 po vsem svetu obhajamo Teden

zaporov. Ta se obhaja v okviru katoliške Cerkve in drugih krščanskih cerkva in
skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov
in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za
zapornike. Naslov letošnjega tedna zaporov je: »Združeni v zapori«.

*  S prvo adventno nedeljo pričenjamo v cerkvi Adventni čas, ki  je za
kristjane  čas  duhovne priprave  na božične praznike. Barva  liturgičnih
oblačil je vijolična, ki pomeni znamenje upanja in resnosti v pripravi na praznik
Jezusovega rojstva. Štiri vijolične svečke na adventnem vencu predstavljajo štiri
adventne  nedelje.  Letošnja  priprava  bo  vsaj  na  zunaj  zaradi  korona  virusa
okrnjena.  Pri  maši  uporabljamo  lekcionar:  Berila  in  evangeliji  za  nedelje  in
praznike; LETO »B«; Berila in evangeliji za delavnike: 1.

TEDEN KARITAS z naslovom SLIŠIM TE 23. do 29. 11. 2020
Letošnji Teden Karitas bo zaradi razmer nekoliko spremenjen. 
Teden Karitas 2020 obeležuje 30 letnico organizirane Karitas v Sloveniji,
nagovarjalo pa nas bo geslo: »Slisim te«, ki še posebej nagovarja v teh
težkih časih. 
Zaradi epidemije Covid19 letos tradicionalno romanje sodelavcev
Karitas na Slomškovo Ponikvo odpade. 
Sveta maša za sodelavce Karitas bo v nedeljo, 29. 11. 2020 ob
10h  v  maribosrki  stolnici,  kjer  bo  maševal  mariborski  nadškof  in
predsednik  Slovenske  Karitas  Alojzij  Cvikl.  Sveto  mašo  bo  mogoče
spremljati preko neposrednega prenosa na RTV SLO, 1. program.

Klic dobrote 2020 - V sredo, 25. 11. 2020, bo potekal že 30. 
dobrodelni koncert Klic dobrote za pomoč družinam v stiski. 
Zaradi  epidemije  bo  izvedba  koncerta  v  studio  1,  RTV  Slovenije.
Spremljamo pa ga lahko v  neposrednem prenosu na 1.  programu
RTV Slovenije, Radia Slovenije in Radia Ognjišče od 20.05 dalje.  
Tako je za vse nas vabilo, da se ustavimo in prisluhnemo drug drugemu. 
Na Nedeljo Karitas bo v župniji maša okrnjena zaradi epidemije Covid19
Bralci nedeljskih in prazničnih beril in Ministrantje: 
Maše brez vernikov zaradi epidemije korona virus
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 6, od 14.11. do 20.11. sk. 7, od 21.11. do 27.11. sk. 8, od 28.11. do 4.12.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj.

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

Oznanila od 15.11.2020 do 29.11.2020, Leto XVI. št. 23/398
Zahvaljujte se Gospodu!
Blagoslov hvaležnega srca

Bolezen, ki je bila strah in trepet – Kar so v Jezusovem času imenovali
gobavost,  je  bila  verjetno  različica  več  kožnih  bolezni,  ne  le  to,  kar  danes
poznamo kot Hansenovo bolezen. Zaradi strahu, da se take bolezni ne bi širile,
so duhovniki upoštevali podrobna navodila, opisana v trinajstem poglavju Tretje
Mojzesove knjige, kako naj pregledujejo in nadzirajo rane na koži. Če se rana
nekaj časa ni zacelila, je bil bolnik obredno nečist. Če se je pozdravila, se je
človek lahko vrnil k duhovniku, ki ga je spet razglasil za zdravega. 

Gobavosti so se zelo bali tudi zato, ker je pomenila, da so bolnika običajno
izločili  iz skupnosti. Tisti, ki so Mojzesovo postavo razlagali dobesedno, so res
prisilili ljudi z gobavostjo, da so se preselili iz domače hiše. Niso smeli živeti z
družino. Izgnali so jih iz vasi in z dela. Še huje, kadar so se komu približali, so
morali kričati: »Nečist!« (3 Mz 13,45–46). Bolezen v takih primerih ni le uničila
njihovega telesa, ampak tudi družbene vezi. 

Ko je torej deset gobavcev pristopilo k Jezusu, so stali malo stran, kakor so jim
zapovedali. Toda močno so si želeli, da bi jih čudodelnik, o katerem so že veliko
slišali,  ozdravil,  zato  so  vzklikali:  »Jezus,  Učenik,  usmili  se  nas!« (Lk  17,13).
Jezus jih ni ozdravil v trenutku, temveč jim je naročil, naj odidejo k duhovniku, ki
jim bo znova pregledal rane, da jih bo lahko razglasil  za čiste. Med potjo so
ozdraveli. A samo eden, Samarijan, se je vrnil in se mu zahvalil.

Gobavost greha – Številni biblicisti so dolga leta v gobavosti v Svetem pismu
videli podobnost z grehom, saj nas ta prizadene podobno kot ta strašna bolezen.
Tako  kot  gobavost  izmaliči  človekovo  telo,  lahko  greh  skazi  našo  dušo.  Ko
bolezen napreduje, omrtviči dele telesa; bolniki lahko izgubijo prste na rokah in
nogah.  >>


