
33. NEDELJA MED LETOM, Svetovni dan ubogih
Evangelij: OB SODBI BO KRISTUS ZBRAL VSE SVOJE ZVESTE Mr 13,24–32
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: V tistih dneh, po tisti véliki stiski, bo
sonce otemnelo in luna ne bo dajála svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z
neba in nebeške sile se bodo majále. Tedaj bodo videli Sina človekovega priti
na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje
izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba. Od smokvinega
drevesa pa se naučite priliko: Kadar postane njegova veja že mužévna in
poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: Ko boste videli, da se to
dogaja, védite, da je blizu, pred vrati. Resnično, povem vam: Ta rod nikakor
ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje
besede pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne
angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.«
Mašni nameni od 14.11.2021 do 20.11.2021
nedelja, 14.11. Začetek »Tedna zaporov«

7:30h – za farane
10h  Stanislav in Slavko Skvarča, godovna, 

Rovte 85a
ponedeljek, 15.11. Sveti Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj

18h  Francka, Rudolf in Vinko Albreht, obletna, 
Praprotno Brdo 6

torek, 16.11. Sveta Marjeta Škotska, karitativna delavka
18h  Marija Leskovec, obletna in Andrej Albreht, 

godovna, Rovtarske Žibrše 21
sreda, 17.11. Sveta Elizabeta Ogrska (Turingijska), redovnica

18h  Rupertovi, Petkovec 13
četrtek, 18.11. Posvetitev bazilik svetega Petra in Pavla v Rimu

18h  Gabrijela in Jože Kržišnik, obletna, Rovte 5
petek, 19.11. Sveta Neža Asiška, devica

18h  Ludvik in Manica Skvarča 
in vsi  iz družine Skvarča, obletna, Rovte 11

sobota, 20.11. Gelazij, papež in Edmund, kralj, mučenec
9h – maša na Vrhu Sveti Trije Kralji

***************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Če je prišel do nas, zagotovo potrebuje pomoč, ne samo v hrani, ampak največkrat v
potrebi, da bi bil v naših očeh vreden. Lahko prehodimo z njim del poti in mu pomagamo,
da se bo počutil sprejetega in da bo v sebi v okolici (ponovno) odkril tisto najboljše in
najlepše. Mogoče bo prek naših dobrih del celo odkril pot do Jezusa.

Zato je prihodnost župnijske Karitas in župnije, da postaneta dom za vse izključene, ki
ne sodijo nikamor, pa vendar so tukaj in vendar so ljudje s srcem, ki bije. To je dom, ki
ga lahko tudi v fizični obliki skoraj ob vsakem času obiščeš, tam popiješ čaj, se pogreješ,
celo kaj prebereš, predvsem pa začutiš živega sočloveka, ki mu ni vseeno in ki se zanima
prav zate. In ko steče beseda, so to prvi koraki k spremembi na bolje. >>

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA, praznik
Evangelij: KRISTUS SPRIČUJE, DA JE RES KRALJ Jan 18,33b –37
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 21.11.2021 do 28.11.2021:
nedelja, 21.11. Spomin Marijinega darovanja v templju

Sklep »Tedna zaporov«
Začetek »Tedna Karitas«
7:30h – za farane
10h  Friderik Cuznar, obletna in vsi  Šinkovec, Rovte 112

ponedeljek, 22.11. Sveta Cecilija, devica in mučenka
18h – V čast angelom varuhom

torek, 23.11. Sveti Klemen, papež in mučenec
18h  Pivkovi in Korenčevi, obletna, Rovtarske Žibrše 27

sreda, 24.11. Sveti Andrej Dung Lac in drugi vietnamski mučenc
18h  Janez in Antonija Otrin, obletna, Rovte 137

četrtek, 25.11. Sveta Katarina Aleksandrijska, mučenka
18h  Janez Kogovšek, obletna in starši, Rovte 118

petek, 26.11. Valerijan Oglejski, škof
18h  Zdravka Trpin, obletna in  Franc Trpin, Rovte 160

sobota, 27.11. Sveti Virgil in Modest, škofa, apostola Koroške
9h – maša na Vrhu Sveti Trije Kralji
KONEC CERKVENEGA LETA!

nedelja, 28.11. 1. ADVENTNA NEDELJA – »NEDELJA KARITAS«
ZAČETEK NOVEGA CERKVENEGA LETA – 
ADVENTNI ČAS, LETO »C«
7:30h – za farane, Blagoslov adventnega venca!
10h  Tončka in Jože Treven, obletna, Petkovec 11b

Blagoslov adventnega venca!
 14h – Adventna pobožnost, rožni venec 

in litanije Matere Božje
***************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Naj se naše srce v Tednu Karitas, ki je pred nami, uči sprejemati druge
ljudi,  jim  prisluhniti,  jih  skuša  razumeti,  se  v  njih  vživeti  in  jim
pomagati. 

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas
Brošura za Teden Karitas 22. 11. - 28. 11. 2021, str. 3 -4



Ostala oznanila
Navodila SŠK za zajezitev širjenja COVID-19 od 8. 11. 2021
Svete maše z ljudstvom omejene. Obvezen PCT in maske v 
zaprtih prostorih zaradi COVID-19, v cerkvi je lahko v razdalji 
najmanj 1,5 m, za 1 osebo(ali ena družina ali člani 
gospodinjstva) Vsi starejši od 12 let morajo izpolnjevati PCT 
* V nedeljo 14. novembra bo pri maši ob 10 h srečanje zakonskih 

jubilantov, tistih, ki obhajate 10, 20, 25, 30, 40, 50 let poroke. 
Sveto mašo bo vodil in daroval ter imel nagovor pater Benedikt Lavrih.
Vabljeni ste vsi, ki obhajate katero od teh obletnic.

* Na praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva, zadnjo nedeljo v cerkvenem 
letu, (21. 11.) boste vzeli v lopi pod zvonikom ožigosane glasovnice za 
evidentiranje članov Župnijskega pastoralnega sveta
in Gospodarskega sveta župnije Rovte 
za obdobje od leta 2020, ki se je že izteklo do leta 2025.
Na drugi strani glasovnice so navodila in nato na prvo stran vpišite tiste, za 
katere menite, do so primerni za člane ŽPS IN GS.
Izpolnjene ožigosano glasovnice boste oddali prihodnjo nedeljo, na 
prvo adventno nedeljo (28. 11.) v škatlo v lopi pod zvonikom.

* V ponedeljek 22. 11. je po večerni maši v veroučni učilnici v župnišču 
priprava na zakrament krsta za starše in botre. K pripravi prinesite rojstni 
list otroka, družinsko knjižico in potrdilo za botra, če so botri iz druge župnije.

* S 1. adventno nedeljo pričenjamo novo Cerkveno leto in čas duhovne 
priprave na praznik Jezusovega rojstva.
Pri obeh mašah je blagoslov adventnega venca.
Ta nedelja je tudi »nedelja Karitas«. Nabirka pri mašah je namenjena za 
Škofijsko in za Župnijsko Karitas.
Popoldanska adventna pobožnost bo ob nedeljah ob 14 uri.
Pri maši se uporabljajo liturgične knjige: Berila in evangeliji za nedelje in 
praznike: leto »C«,Berila in evangeliji za delavnike: »1«

* Dodatna obvestila spremljajte na spletni strani župnije Rovte
Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
14. 11.  Marja Čuk in Cilka Jereb  Nevenka in Drago Malavašič
21. 11.  Ema Kavčič in Matjaž Gnezda  Branka in Klemen Jereb
28. 11.  Franja Tušar in Marija Lukančič  Nevenka in Drago Malavašič

 Pogrebne maše za mesec november  Franja Tušar
 Pogrebne pušice za mesec november  Peter Istenič
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk.12, od 13.11. do 19.11. sk.13, od 20.11. do 26.11. sk.14, od 27.11. do 3.12.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 14.11.2021 do 28.11.2021, Leto XVII. št. 23/424
SRCE, KI SPREJEMA

Pred nami je brošura Tedna Karitas, ki je bogata z duhovnimi vsebinami in
predlogi za dobrodelnost pod letošnjim geslom »Srce, ki sprejema«. Ko govorimo
o sprejemanju, imamo v mislih tudi ravnanja in držo nas sodelavcev Karitas,
prostovoljcev in zaposlenih, pa tudi naših ustanov in župnij.  Skupaj zremo in
delamo za prihodnost, v kateri nas poleg razdeljevanja materialne pomoči, ki je
naša osnovna dejavnost, čaka veliko novih izzivov pri vključevanju v skupnost
vseh odrinjenih, pozabljenih, zavrženih in drugačnih.

Karitas v Sloveniji v prihodnosti poleg materialne pomoči, ki je osnovna pomoč
ljudem v stiski, čaka veliko izzivov pri vključevanju v skupnost vseh odrinjenih,
pozabljenih, zavrženih in drugačnih. Podoben izziv čaka tudi župnije nasploh pri
pomoči človeku do izvirov duhovnega življenja. Veliko ljudi danes živi osamljeno,
brez družine in brez socialne mreže. Tudi če imajo štiri stene, v resnici nimajo
doma. Nihče jih nima rad, nikomur ni mar zanje. Niso izključeni samo starejši,
ampak tudi osebe v aktivni dobi in otroci. V družbi digitalnih družabnih omrežij in
navidezne popolnosti, ki veje iz ekranov, mnogi še dodatno obupujejo v samoti,
čeprav jih obkroža množična komunikacija. Mnogi niso primerni za trg dela in jih
ta zavrže, ker so prestari, ker nimajo dovolj sposobnosti ali zaupanja vase. Mnogi
so  zavrženi,  ker  imajo  težave v  duševnem zdravju,  ali  pa  so  v  svoji  globoki
ranjenosti preprosto otrpnili, obstali v začaranem krogu. Nekatere pa odrinemo
preprosto zato, ker se bojimo njihove drugačnosti.

Vedno je največji izziv župnijske Karitas in tudi župnije ohranjati človečnost,
dobronamernost in sprejetost za vsakega človeka, ki potrka na njena vrata.Tudi
če ima težave z zasvojenostjo,  če je jezen na ves svet,  na svojo družino ali
službo, če je celo agresiven, če se je vdal v usodo in žalost, če nima najboljših
navad in vztrajnosti, ali če samo razmišlja, kaj mu pripada ..., kot da smo servis,
je pred nami oseba. Gledamo v oči človeka s svojim dostojanstvom, ki je narejen
po Božji podobi. >>


