
ADVENTNI ČAS

Kakor  imamo v civilnem Koledarju štiri  dobe leta:  pomlad,  poletje,
jesen in zimo, tako imamo v cerkvenem letu štiri obdobja: adventni čas,
božični, postni in velikonočni. Cerkveno leto se konča s praznikom Jezusa
Kristusa, Kralja vesoljstva. Prične se s prvo adventno nedeljo. Advent sam
je za kristjane čas duhovne priprave na božične praznike. Adventni venec
simbolizira štiri adventne nedelje. V božji besedi, ki nas vabi k poglobljeni
pripravi, izstopata prerok Izaija in Jezusov predhodnik Janez Krstnik. Oba
nas  vabita  z  istimi  besedami:  »Spreobrnite  se  ,  pripravite  se  na
odrešenikov prihod. Kar je krivo, naj postane ravno, kar je hrapavo, naj
postane gladka pot za Gospoda!«

Advent. Beseda pomeni prihod. Pravzaprav je vsa človeška zgodovina
advent. Najprej je človeštvo pričakovalo Kristusov prihod v učlovečenju.
Zdaj  pričakujemo  drugi  prihod  v  slavi:  »in  takrat  bodo  videli  Sina
človekovega priti na oblaku z veliko močjo in slavo«.

Dejansko smo sredi dveh adventov. Prvi je spomin na hrepenenje po
Odrešeniku.  Drugi  je  naše  poslednje  upanje.  Takrat  bo  Kristus  sklenil
zgodovino sveta in bo »vse in vsem Bog sam«, kakor pravi sveti Pavel. To
bo večni danes.

Naš advent pa ne more biti samo spomin, ne samo hrepenenje, ampak
tudi  sedanjost.  Hrepenenje  po Bogu,  ki  naj  zdaj  prihaja vame s  svojo
milostjo. To je moj današnji advent. Čem bolj hrepenim po Bogu, tem bolj
pristno bom doživel svoj Božič. To je živa resničnost, ne samo spomin.

>>

Oznanila 4. december do 18. december 2005, Leto I. št. 8
 



2. Adventna nedelja

Evangelij: IZRAVNAJMO STEZE ZA GOSPODA                           Mr 1,11-8

Iz Svetega Evangelija po Marku.

Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina;
kakor je zapisano pri preroku Izaiju:

Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot.
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!

Tako se  je  pojavil  Janez  Krstnik  v  puščavi  in  je  oznanjal  krst  spreobrnjenja  v  odpuščanje
grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v
reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas
okoli ledij. Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz
nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas
krstil v vodi, on pa vas bo krstil v Svetem Duhu.«

Mašni nameni od 4.12. do 11.12. 2005:
Nedelja, 4.12. 7.30h - za farane

10h  Zakrajšek, Rovte 17
14h – Adventna pobožnost

Ponedeljek, 5.12. 18h  Janez Jurca, osmi dan, Rovte 104
Torek,  6.12. Sv. Miklavž, škof 

18h  na Praprotnem Brdu 
 Albreht Silva, obletna, Praprotno Brdo 6

Sreda, 7.12. Sv. Ambrož, škof in cerkveni učitelj
18h  Marija in Ludvik Skvarča, obletna, Rovte 11

Četrtek, 8.12. Brezmadežno spočetje Device Marije
 slovesni praznik
8h  Marija Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2
18h  Dušan Slabe, Petkovec 32

Petek, 9.12. 18h  Ciril Peternel,  obletna, Rovte 40

Sobota, 10.12. 8h - v čast angelom varuhom

(nadaljevanje iz naslovne strani)

Moj advent je drugačen od tistega, ki ga ponuja »veseli december« v
svetnem pomenu.  Duhovno  ga  daleč  presega.  Moj  cilj  je  drugačen  in
jasen: »Spreobrnite se!«. To je adventni klic Cerkve. Spremeniti moram
svoje človeško srce. Ne jaz. Milost. A milost ne more nič, če jaz nočem, če
se ne dam, če se ne odprem, če ne sprejmem lastnega umiranja.

V kakršnihkoli  okoliščinah živim, ne smem pustiti,  da bi  šel  advent
mimo. V svojem bistvu sem adventni človek pričakovanja.
Kralja, ki prihaja, pridite molimo!



3. Adventna nedelja 

Evangelij: SREDI MED VAMI STOJI, A VI GA NE POZNATE     Jan 1,6-8. 19-
28

Iz Svetega Evangelija po Janezu

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zavoljo pričevanja, da bi
pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.
To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da
so ga vprašali: »Kdo si ti?«, je priznal in ni tajil. Priznal je: »Jaz nisem Mesija.« »Kaj torej? Si
mar  Elija?«  so  ga  vprašali.  »Ne,  tudi  to  nisem,«  jim  je  rekel.  »Ali  si  prerok?«  »Ne,«  je
odgovoril. Rekli so torej: »Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš
sam o sebi?«  Dejal je:

»Jaz sem glas vpijočega v puščavi:
zravnajte Gospodovo pot,

kakor je rekel prerok Izaija.« Odposlanci so bili iz vrst farizejev. Vprašali so ga in mu rekli:
»Kaj torej krščuješ, če nisi ne Mesija ne Elija ne prerok?« Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem
v vodi, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da
bi mu odvezal jermen na sandali.« To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez
krščeval.

Mašni nameni od 11.12. do 18.12. 2005:

Nedelja, 11.12. 7.30h - za farane
10h  Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116
14h – Adventna pobožnost in spovedovanje za božične 
praznike

Ponedeljek, 12.12. 18h  Jožefa Skvarča, Rovte 50
Torek, 13.12. Sv. Lucija, devica in mučenka 

18h  Ivanka Šemrov in sin Jakob, obletna, Rovte 100a 
Sreda, 14.12. Sv. Janez od  Križa, duhovnik in cerkveni učitelj

18h  Franc Logar, godovna, Rovte 104
Četrtek, 15.12. 18h  Bernarda Lukan in starši, Praprotno Brdo 3
Petek, 16.12. 18h  Pavel Loštrek, obletna, Rovte 82h
Sobota, 17.12. 8h – v čast Materi Božji

začetek Božične devetdnevnice
19:30h adventno srečanje mladine naše dekanije in 
spovedovanje.

Nedelja, 18.12. 4. Adventna nedelja
7.30h - za farane
10h  Marija Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2
14h – Božična devetdnevnica



  Ostala oznanila:

*  V soboto,  10.  12.  ob 10.  uri  bo  srečanje  za  vse birmance (osmi in
deveti  razred).  Srečanje  bo  vodil  g.  Peter  Končan iz  Salezijanske
skupnosti Želimlje. Srečanje je za birmance OBVEZNO!

* Na 3. Adventno nedeljo bo pri deseti maši sprejem novih ministrantov
ali strežnikov. Sprejem bo združen s kratkim obredom.

*  Spovedovanje  odraslih  za  božične  praznike bo  na  tretjo  adventno
nedeljo popoldne od 14h do 15.30h. Združeno bo z adventno pobožnostjo.
Na razpolago bodo tudi drugi spovedniki.

* Spokorno bogoslužje in spovedovanje dekanijske mladine za božične
praznike  bo  v  naši  župniji  v  soboto,  17.12.  ob  19.30h.  Spovedovali
bodo dekanijski duhovniki.

* Začetek BOŽIČNE DEVETDNEVNICE je v soboto 17.12. pri sveti maši, k
njej ste povabljeni vsi, posebej še birmanci.
* Mladi bodo postavljali jaslice v ponedeljek 19.12. popoldne ob 17h.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

 4.12. Klavdija Kogovšek in Cilka Jereb Marjana Kunc in Tadeja Gnezda
 11.12. Rezka Kavčič in Srečo Nartnik Nina Rupnik in Mojca Mlinar
 18.12. Marja Čuk in Mojca Skvarča Tamara Trpin in Miha Kavčič
Pogrebne maše v decembru Tadeja Gnezda

Ministriranje:

Teden od 4.12. – 11.12. Logar Jaka st., Logar Jaka ml, 
Arhar Primož in Petkovšek Damjan

Teden od 11.12. – 18.12. Skvarča Lovrenc, Lazar Jernej,
Treven Vid in Cigale Jan

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

Blagoslovljena voda 
Prva  stvar,  ki  jo  običajno  storimo,  ko  pridemo  v  cerkev,  v  ta  sveti

prostor, kjer je dom našega Gospoda, je križ z blagoslovljeno vodo. 
Blagoslovljena voda je znamenje našega krsta in nas spomni na dejstvo,

da smo Božji otroci, da je nad nami božji blagoslov. Spominja nas tudi na
očiščujočo moč vode – da bi prišli pred Gospoda očiščeni, iskreni, preprosti -
v bolezni in zdravju, sredi službenih dolžnosti ali zato, ker potrebujemo novih
moči,  vzpodbude,  popotnice  pred težkimi  pregledi,  operacijo.  Gospod nas
sprejema z vsem, kar nosimo v svojih srcih.


