
Kako ljubke so na gorah noge glasnika,
ki oznanja mir, prinaša veselo novico,

oznanja rešitev (Iz 52,7)

Mir  vam,  bratje  in  sestre  v  duhovnih  poklicih,  ki  vam  veljajo  te
besede.

Mir slovenskemu človeku, vsaki družini, mir in spravo vsemu narodu.
Prinaša veselo novico, ki preganja žalost, razočaranje in obup. Oznanja
rešitev, ki jo prinaša Božji Odrešenik.

Bog nam je slednjič, te dni, spregovoril po Sinu (prim. Hebr 1,1–2).
Rodilo  se  je  Dete,  majhen  otrok,  veliki  Bog.  Daje  nam  polnost

življenja,  ostaja  z  nami  v  zakramentih,  v  sveti  evharistiji.  Prihaja  kot
nebogljeno Dete,  da bi  se ga nihče ne bal.  Oklenimo se Besede,  ki  je
postala človek, da bi mi postali Božji.

Mir in polnost življenja voščimo iz srca za ta sveti praznik vam, vsem
bolnim,  ostarelim,  zapornikom,  tujcem,  vsem  Slovencem  doma,  v
zamejstvu in po svetu ter obilje Božjega blagoslova za prihajajoče leto.

Vaši škofje

Oznanila 18. Dec. 2005 do 1. Januar 2006, Leto I. št. 9
 

Božično voščilo
slovenskih škofov



4. Adventna nedelja

Evangelij: GLEJ SPOČELA BOŠ IN RODILA SINA                           Lk 1,26-38

Iz Svetega Evangelija po Luku.

V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaročeni z
možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k
njej  in rekel:  »Pozdravljena,  obdarjena z  milostjo,  Gospod je s  teboj!« Pri  teh besedah se je
vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla
si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo
imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v
Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako
se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč
Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi
tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali
nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.« Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova služabnica
sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.

Mašni nameni od 18.12. do 24.12. 2005:
Nedelja, 18.12. 7.30h - za farane

10h  Marija Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2
14h – Božična devetdnevnica

Ponedeljek, 19.12. 18h  Matevž Kogovšek in Marija Kamin, Rovte 50a
Torek,  20.12. 18h   Rozalija in Cecilija Otrin, obletna
Sreda, 21.12. Sv. Peter Kamizij, duhovnik in cerkveni 

učitelj
18h  Ivan in Antonija Kavčič, obletna

Četrtek, 22.12. 18h  Andrej, Marija, Stanislav in Frančiška Treven, 
godovna,   Praprotno Brdo 7

Petek, 23.12. Sv. Janez Kancij, duhovnik
18h  Julijana Petrovčič,  obletna, Petkovec 18

Sobota, 24.12. 8h   Lidija in Jakob Kogovšek, obletna, Rovte 82c
Zaključek božične devetdnevnice.
Prvi sveti večer 



Voščilu  slovenskih  škofov  se  pridružuje  tudi  vaš  župnik.  Naj  Luč  iz
Betlehema,  ki  je  zasvetila  pred  2000.  leti  v  obljubljenem  Odrešeniku  –
Mesiju, vodi naše življenje po poti miru, dobrote in ljubezni. Emanuel – Bog
z nami, naj po božji besedi božičnih pesmih in dobrih delih napolnjuje našo
notranjost, da bomo lahko odgovarjali na klic časa, v katerem živimo.

Z enakimi željami se voščilu pridružuje Župnijski pastoralni svet in Župnijska
Karitas.



BOŽIČ GOSPODOVO ROJSTVO
Evangelij: DANES VAM JE ROJEN ODREŠENIK                               Lk. 2,1-14
Iz Svetega Evangelija po Luku

Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v
času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni
kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje
Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je
bila  noseča.  Ko  sta  bila  tam,  so  se  ji  dopolnili  dnevi,  ko  naj  bi  rodila.  In  rodila  je  sina,
prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.

V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov
angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je
rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v
Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija,  Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste
dete, povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je
hvalila Boga in govorila:

»Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«

Mašni nameni od 25. 12. 05 do 1. 1. 06:
Nedelja, 25.12. Božič Gospodovo rojstvo, slovesni in 

zapovedan praznik
24:00 Polnočnica – za farane (blagoslov jaslic)
8h – Zorna,  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104e
10h  (dnevna)   Angela Kunc,obletna, Rovte 93

Ponedeljek, 26.12.
Dan samostojnosti

Sv. Štefan, diakon in prvi mučenec
7:30h  Vinko Slabe,obletna, Petkovec 16
10h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

Torek, 27.12. Sv. Janez, apostol in evangelist 
18h  Frančiška in Janez Logar, obletna, Rovte 82h 

Sreda, 28.12. Nedolžni otroci, mučenci
18h  starši Leskovec in brat Peter

Četrtek, 29.12. Becket, škof in mučenec
18h  Frančiška Modrijan, godovna, Rovte 82a

Petek, 30.12. Sveta družina, praznik
8h  Andrej Rupert, godovna, Petkovec 13
17h  Frančiška Modrijan

Sobota, 31.12. Sv. Silvester, papež
8h – v zahvalo za preteklo leto 2005, Rovte 12
Drugi sveti večer

Nedelja, 
1.1.2006

Marija sveta Božja Mati, slovesni praznik
Novo leto – dan miru
8h - za farane
10h  Matilda Leskovec, Rovte 104e



Ostala oznanila:

* Na četrto adventno nedeljo bodo skavti iz Logatca prinesli betlehemsko
lučko in po drugi maši prebrali poslanico miru.
*  Na  četrto  adventno  nedeljo, bo  po  božični  devetdnevnici  v  lopi  pod
zvonikom blagoslov vode za kropljenje.
* Mladi bodo postavljali jaslice v ponedeljek 19.12. popoldne ob 17h.
* Na prvi sveti večer pred Božičem in na drugi sveti večer pred Novim
letom  pokropite  in  pokadite  svoje  domove(pojdite  »okrog  ogla«)  in
molite rožne vence.
* V tednu pred Božičem bomo imeli verouk samo v ponedeljek in torek (19.
in 20.12.). Ponovno bomo pričeli z veroukom v ponedeljek 9. januarja 2006.
* Prilika za spoved bo v tednu pred Božičem, vsak dan pred sveto mašo.
* Pred polnočnico bo v cerkvi blagoslov jaslic.
* Praznik Svete Družine letos obhajamo v petek 30. decembra. Pri obeh
mašah bo blagoslov otrok.
* Na zadnji dan civilnega leta bomo Bogu v zahvalo za vse, s čimer smo bili
od njega obdarjeni, zapeli zahvalno pesem.
* Na praznik Marije, Svete Božje Matere (Novo leto) bo pri obeh mašah
nabirka v košarico za domačega dušnega pastirja.
*  Kulturno društvo Ligojna  prireja  desete  Žive jaslice  na prostem,  v  času
božičnih  praznikov.  Te bodo  25.,26.,30.  decembra ob 17h in  1.,2.  in  6.
Januarja 2006 ob 17h.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

 18.12. Marja Čuk in Mojca Skvarča Tamara Trpin in Miha Kavčič
 25.12. Polnočnica  Rezka Kavčič in Tadeja Gnezda

ob 8h Franja Tušar in Ana Lukančič Marjana Kunc in Matjaž Gnezda
 26.12. Klavdija Kogovšek in Cilka Jereb Marja Čuk in Nina Rupnik
 1.1.2006 ob 8h Tamara Trpin in Srečo Nartnik Mojca Skvarča in Miha Kavčič
Pogrebne maše v decembru Tadeja Gnezda

Ministriranje:

Teden od 18.12. – 25.12. Kunc Uroš, Skvarča Jakob in Petkovšek Roman
Teden od 25.12. – 1.1.06 Cigale Urban, Rupnik Nejc in Skvarča Martin

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


