
Čas pričakovanja - Advent
Z vsakim adventnim časom začenjamo novo cerkveno leto, novo leto

božjega  usmiljenja,  njegovega  obiskanja.  V  bogoslužju  Cerkve  se  tako
vsako leto znova začenja tisto, kar smo obhajali že prejšnja leta.

Tudi  v  svojem  človeškem,  posebej  še  krščanskem  življenju  moramo
vedno  znova  začenjati.  Prav  za  to  gre  pri  vsakem  adventu,  ki  ga
obhajamo. To je glavni namen naše priprave na božič, na Kristusov prihod,
da odmiramo staremu grešnemu človeku in se trudimo za boljše, lepše,
predvsem pa Bogu predano življenje. Ali, kakor pravi prerok Izaija, da smo
lahko glina v lončarjevih rokah. Gospod je tisti,  ki  iz  nas dela čudovite
stvari, če se mu seveda pustimo oblikovati in spreminjati. Pri tem je zelo
važno, da svojih src ne navezujemo na materialne stvari, da nam srca niso
obtežena z lenobo in skrbmi tega sveta, kajti lahko se zgodi, da pride tisti
dan  nenadoma,  kakor  hišni  gospodar  in  nas  ne  najde  speče,  ter
nepripravljene.

Če  malo  bolj  premišljujemo  te  besede,  pa  se  lahko  včasih  samo
zgrozimo,  kaj  vse  najdemo  v  naših  srcih!  Nikomur  izmed  nas  niso
prihranjene  skušnjave  tega  sveta.  Vabljive  reklame,  s  katerimi  danes
polnijo poštne nabiralnike, naše oči in ušesa, nas okupirajo, zaposlujejo
naše čute, da pozabljamo na tisto, kar je edino pomembno, za kar je edino
vredno živeti in se truditi – v naše odrešenje.

Tudi Cerkev nas v adventnem času vabi, pa ne s trobili in 100w zvočniki,
ne bleščečimi  neonskimi  napisi,  pač  pa z vso resnostjo  božje  besede z
vijolično spokorno barvo oblačil in z resnimi, umirjenimi pesmimi. Cerkev
nas vabi k veselemu, vedremu pričakovanju in hrepenenju po odrešenju.
Podobni moramo biti Mariji, ki je z veseljem pričakovala rojstvo Božjega
Sina, ki ga je nosila pod srcem.                                                    >>

Oznanila od 3. 12 do 17. 12. 2006, Leto II. št. 25



1. Adventna nedelja – nedelja Karitas

Evangelij: NAŠE ODREŠENJE JE BLIZU                                    Lk 21,25-28;34-36
Iz Svetega Evangelija po Luku
Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi, v zmedi zaradi bučanja
morja in valov. Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet, kajti
nebeške sile se bodo majale.  In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in
veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se
približuje.« 
»Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da
vas tisti dan ne ujame nenadoma kakor zanka. Prišel bo namreč nad obličje vse zemlje. Zato bedite 
in vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina 
človekovega.«

Mašni nameni od 3.12. do 9.12.06:
Nedelja 1. Adventna nedelja (leto »C«) Nedelja Karitas

7.30h za farane 
10h   Edo Grdadolnik, obletna Rovte 116
14h – adventna pobožnost

Ponedeljek Sv. Barbara, devica in mučenka
18h  starši Jereb, obletna, Rovte 132

Torek 18h  Antonija Otrin, obletna, Rovte 137
Sreda Sv. Miklavž, škof

17h na Praprotnem Brdu  Silva Albreht, obletna, Praprotno Brdo 6
Četrtek Sv. Ambrož, škof in cerkveni učitelj

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

Petek Brezmadežno spočetje Device Marije – slovesni praznik
8h  Marija Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2, dano iz Kalc
18h  Ivana Menard in Darinka Marolt, obletna, Rovte 46f

Sobota 8h  Slavko Skvarča, obletna, Rovte 85a
 ==================================================================================
(Nadaljevanje iz prve strani)

Adventni  čas  nas  želi  prebuditi,  zdramiti  iz  vsebine  našega  vsakdana,
pehanju za nečem za biti, imeti. Adventni čas je preizkusni kamen naše vere.
Če v nas ničesar ne spremeni, če nas ne uspe nagovoriti, potem je z našo vero
nekaj narobe, hudo narobe,  potem je naša vera mrzla.  »Bog se ne skriva
tistim, ki ga iskreno iščejo«, pravi Telhard de Chardin.

Ko bomo nedeljo za nedeljo prižigali na adventnem venčku svečke, naj nas
vsaka  spomni  na  eno  pomembno  stvar,  za  katero  se  moramo  truditi  in
prizadevati: 

- najprej je to obisk svete maše. Naj ne bo naša cerkev v teh dneh pusta in
mrzla – mrzla zato, ker ne bo ljudi, ki bi jo s svojo navzočnostjo ogreli.

- sledi molitev, ki naj se v adventnih večerih zopet vrne med zidove naših
hiš in stanovanj, v naše družine, med vse družinske člane.                     >>  
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2. Adventna nedelja

Evangelij: VSI BODO DELEŽNI ZVELIČANJA                                         Lk 3,1-6
Iz Svetega Evangelija po Luku

V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj Judeje in Herod četrtni
oblastnik Galileje, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Itureje in Trahonítide ter Lizanija četrtni
oblastnik Abilene in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa, se je v puščavi zgodila Božja
beseda  Janezu,  Zaharijevemu  sinu.  Prehodil  je  vso  jordansko  pokrajino  in  oznanjal  krst
spreobrnjenja v odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi besed preroka Izaija:
Glas vpijočega v puščavi:

Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!
Vsaka dolina naj se napolni
in vsaka gora in hrib naj se zniža.
Kar je krivo, naj bo ravno
in razkopana pota naj bodo gladka.
In vse meso bo videlo Božje odrešenje.

Mašni nameni od 10.11.  do 17.12.06:
Nedelja 2. Adventna nedelja

7.30h za farane 
10h  Marija Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2
14h – adventna pobožnost

Ponedeljek 18h  Marija Brenči, godovna, Rovtarske Žibrše 2
Torek 18h  Jožefa Skvarča, obletna, Rovte 50
Sreda Sv. Lucija, devica in mučenka

18h  Cvetka Kavčič, trideseti dan, Rovte 12
Četrtek Sv. Janez od Križa, duhovnik in cerkveni učitelj

18h  Ciril Peternelj, obletna, Rovte 40
Petek 18h  Julijana Petrovčič, obletna, Petkovec 18
Sobota  8h  Pavel Loštrek, obletna, Rovte 82h
Nedelja 3. Adventna nedelja 

7.30h za farane 
10h   Jože Lukančič, obletna, Petkovec 4
14h – adventna pobožnost – Začetek božične devetdnevnice, 
          spovedovanje za božične praznike

==================================================================================
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

- tretjo svečko prižgimo s svojimi dobrimi deli, za katere imamo neštete
priložnosti, le iznajdljivi moramo biti.

- četrta svečka naj zagori takrat ko bomo opravili dobro sveto spoved in
tako položili pred Deteta v jaslicah, vso svojo revščino, ki jo bo on spremenil v
orodje našega zveličanja.

Sveta maša, molitev, dobra dela in spoved – štiri svečke, katerih plamen
zagotovo ne ugasne.
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 Ostala oznanila:
*  Na god sv. Nikolaja(Miklavža) je sv. maša na Praprotnem Brdu ob
17h.  Letos je  bila  cerkev obnovljena po dobroti  ljudi.  Prav  pa je  da se z
udeležbo pri sv. maši na ta dan tudi sami zahvalimo sv. Miklavžu, ki je veliki
dobrotnik, za vsa opravljena dela.
* 1. razred v soboto 9.12. nima verouka.
*  Na  tretjo  adventno  nedeljo  popoldne,  od  14h  do  15.30h  bo
spovedovanje za božične praznike. Združen bo z božično devetdnevnico,
ki jo na to nedeljo pričenjamo.  S spovedjo ne odlašajte preveč na zadnje dni.

*  Veroučenci  bodo  imeli  spoved  namesto  verouka v  tednu  po  drugi
adventni nedelji. Prosim starše, da se sami organizirate zato, da bo v času
spovedovanja vsaj eden pri čakajočih na spoved, da se bodo na spoved lepo in
v miru pripravili.

* V tednu po drugi  adventni  nedelji  bom pobiral  naročnino v župnišču, za
verske časopise in revije. Pobiral jo bom do četrte adventne nedelje. Doma
sem zanesljivo, po večerni sveti maši.

Cenik verskega tiska:

Naslov Cena v SIT Cena v € (evro)
Družina 2007 15.600,00 65,00
Ognjišče 2007 5.760,00 24,00

po pošti  25,00
Misijonska obzorja 2007 1.600,00 6,60
Prijatelj 2007 2.800,00 11,70
Mohorjeve knjige 2007 do (2.2.2007)
po (2.2.2007)

9.585,00
14.139,00

40,00
59,00

* V župnišču dobite Marijanske koledarje in Pratike, božične voščilnice
in kadilo.

* V četrtek 14.12. ob 19h je v župnišču srečanje za člane ŽPS. Tema
srečanja:  kultura  praznovanja  v  sekulariziranem  svetu  (Naše  poslanstvo
št.40, str.57).
Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

3.12. Cilka Jereb in Rezka Kavčič Matjaž in Tadeja Gnezda 
8.12. ob 8h  Franja Tušar ob 18h Tadeja Gnezda
10.12. Ana Lukančič in Marja Čuk Marijana Kunc in Mojca Skvarča
17.12. Tamara Trpin in Srečo Nartnik Tina Kogovšek in Larisa Jereb
Pogrebne maše v decembru Mojca Skvarča

Ministriranje:
Teden od 3.12. – 10.12. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
Teden od 10.12. – 17.12. Jaka Logar st., Jaka Logar ml. in Nejc Rupnik
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


