Oznanila od 17. 12 do 31. 12. 2006, Leto II. št. 26
Božično in novoletno voščilo slovenskih škofov

Advent nas je uglasil za Božično oznanilo o učlovečenju Božje Besede.
Najprej nas doseže polnočno oznanilo zgodovinskega rojstva Jezusa v
Betlehemu: »in rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v
prenočišču zanjo ni bilo prostora« (Lk 2,7). Ob zori zaslišimo sporočilo o
rojstvu Boga v dušah pastirjev: »in pastirji so se vrnili, ter slavili in hvalili
Boga za vse, kar so slišali in videli, tako kakor jim je bilo povedano« (Lk
2,20). Dnevno Božično oznanilo pa oznanja večno rojstvo Sina in Očeta: »v
začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog« (Jn
1,1).
Trije različni evangeljski odlomki pri treh Božičnih svetih mašah se zlivajo v
eno celovito Božično blagovest, ki blagohotno odmeva v zgodovino že dva
tisoč let. V človeškem novorojencu Jezusu se je učlovečila večna Očetova
Beseda zato, da bi v človeškem srcu nastal prostor za oseben odnos z Bogom,
ki s svojo ljubeznijo osvobaja človeka sužnosti grehu in zapisanosti večne
smrti.
Ta resničnost božične skrivnosti naj se po nas vseh razširja v letu Svetega
Pisma, da bo Božja Beseda znova in znova razsvetljevala temine leta, ki je
pred nami. Naj se na poseben način uteleša v vaših družinah, prežene iz njih
strah in vliva veselje do življenja! Naj njen vpliv iz vaših src seže na vsa
področja cerkvenega in javnega življenja ter skupnega snovanja!
Na trojno oznanilo rojstva iste Besede iz Očeta, v Betlehemu iz Device
Marije in v dušah ljudi postane tudi letos resničnost vaših duš, ki vas naj
napolnjuje s svojim blagoslovom, da ga boste mogli razlivati na druge! V letu
Svetega Pisma v letu Gospodovem 2007, ko se boste še obilneje hranili s
kruhom Božje Besede, pa postanite živa »beseda« živega Boga vseh okoli
sebe.
vaši škofje
==========================================================================================================================================================================

Voščilu se pridružuje tudi vaš gospod župnik, župnijski pastoralni svet,
Župnijska Karitas, gospodarski svet in sodelavci oznanil.

3. Adventna nedelja
Evangelij: PRIPRAVIMO SE NA ODREŠENJE
Iz Svetega Evangelija po Luku

Lk 3,10-18

Množice pa so ga spraševale: »Kaj naj torej storimo?« Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji,
naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori enako.« Tudi cestninarji so se prišli
krstit, in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj storimo?« Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je
ukazano.« Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Ne bodite do
nikogar nasilni in nikogar ne trpinčite, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.«
Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on
Mesija, je Janez vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, kateremu
nisem vreden odvezati jermenov njegovih sandal; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju.
Velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z
neugasljivim ognjem.« Tako je torej še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem dobro novico.

Mašni nameni od 17.12. do 23.12.06:
Nedelja

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Kvatrna

3. Adventna nedelja
7.30h za farane
10h  Jože Lukančič, obletna, Petkovec 4
14h – adventna pobožnost – Začetek božične devetdnevnice,
spovedovanje za božične praznike
18h  Jakob in Lidija Kogovšek, obletna, Rovte 82c
18h – v zahvalo Materi Božji za 80 let življenja, Rovtarske Žibrše 18
 Ivanka Šemrov, obletna, Rovte 100a
Sv. Peter Kanizij, duhovnik in cerkveni učitelj
18h  Aleš Treven, obletna, Rovte 82
18h  Janez Filipič, obletna, Rovte 100a
8h  Jože Pišljar, obletna, Rovtarske Žibrše 15

Bralci nedeljskih beril:
Datum

Jutranja ob 7.30h

Dopoldanska ob 10h

17.12.
24.12.
25.12.

Tamara Trpin in Srečo Nartnik
Tina Kogovšek in Larisa Jereb
Franja Tušar in Cilka Jereb
Matjaž Gnezda in Ana Lukančič
Polnočnica Marjana Kunc in Srečo Nartnik
ob 8h Rezka Kavčič in Tamara Trpin Mojca Skvarča in Tadeja Gnezda
26.12.
Franja Tušar in Ana Lukančič
Marja Čuk in Matjaž Gnezda
31.12.
Cilka Jereb in Mojca Skvarča
Tina Kogovšek in Larisa Jereb
1.1.2007 Franja Tušar in Srečo Nartnik
Marjana Kunc in Tadeja Gnezda
Pogrebne maše v decembru
Mojca Skvarča

Ministriranje:
Teden od 17.12. – 24.12.
Teden od 24.12. – 31.12.

Urban Cigale, Primož Arhar in Ambrož Cigale
Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc
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4. Adventna nedelja
Evangelij: ODREŠENIK PRIDE K NAM

Lk 1,29-45

Iz Svetega Evangelija po Luku
Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v
Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete
veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila
in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da
pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je
dete v mojem telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je
povedal Gospod!«

Mašni nameni od 24.12. do 31.12.06:
Nedelja

4. Adventna nedelja
7.30h za farane
10h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a
14h – Božična devetdnevnica – zaključek
Prvi sveti večer
Ponedeljek Gospodovo rojstvo – slovesni in zapovedani praznik
24h Polnočnica za farane
Božič
8h  Fani Leskovec, Petkovec 23
10h  iz družine Kogovšek, Rovte 118
Torek
Sv. Štefan, prvi mučenec; dan samostojnosti
7.30h  Franc Zakrajšek, Rovte 100a
10h  Marija Čuk, dano od prijateljic
Sreda
Sv. Janez Evangelist
18h  Alojzija Pivk, obl., in Janez, god., Rovtarske Žibrše 27
Četrtek
Nedolžni otroci, mučenci
18h  Pišljarjevi, obletna, Rovtarske Žibrše 35
Petek
Sv. Tomaž Becket
18h  Berto Slabe, obletna, Petkovec 32
Sobota
8h  Frančiška in Janez Logar, obletna, Rovte 82h
Nedelja
Sveta družina - praznik
7.30h za farane
10h  Marica Mlinar, Rovtarske Žibrše 17
Drugi sveti večer
==================================================================================

* Krajevna knjižnica Rovte, vabi na predavanje z diapozitivi prostovoljca,
laičnega misijonarja v Kongu in na Madagaskarju, Uroša Rudolfa iz Godoviča
v torek 19.12. ob 19h v prostorih krajevne knjižnice Rovte.
* V času božičnih in novoletnih praznikov veroučenci nimajo verouka.
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Ostala oznanila:
* Na tretjo adventno nedeljo pričenjamo z Božično devetdnevnico
od 14h do 15.30h bo spovedovanje za Božične praznike, spovedovali
bodo trije spovedniki.
* Blagoslov vode za kropljenje bo v soboto 23.12. po jutranji maši.
* Adventno srečanje mladine iz naše dekanije bo v soboto 23.12. v
župniji Bevke. Tema srečanja bo »Zaupanje«. Po spraševanju vesti bo
sveta spoved.
* Na prvi sveti večer 24.12. pokropite in pokadite svoje domove in molite
rožne vence.
* Pred polnočno mašo bo v cerkvi blagoslov jaslic.
* Na praznik sv. Štefana bo pri maši blagoslov soli.
* Na praznik Svete Družine (31.12.) bo pri obeh mašah blagoslov otrok.
Po maši bomo Bogu v zahvalo zapeli zahvalno pesem, za vse kar smo v tem
letu dobrega prejeli in ga preživeli po božji volji.
* Na praznik svete družine je drugi sveti večer, zato pokadite in
pokropite svoje domove in molite rožne vence.
Farni
glas župnije
izdaja župnijski urad
Rovte,
odgovarja
g. Janezza
Petrič
Poročilo
gospodarskega
sveta
župnije
Rovte
leto 2006
V župniji Rovte je bilo tudi leto 2006 z vidika gospodarjenja zelo pestro. Na prvem sestanku gospodarskega
sveta, smo se člani odločili za obnovo cerkve na Praprotnem Brdu in obnovo ostrešja na župnijski cerkvi.
Ker je bila ocena stroškov za redne prihodke bistveno previsoka, smo se odločili za nabirko preko položnic
in donacij. Odziv faranov je bil zelo velikodušen. Načrtovana in sprotna dela smo lahko v celoti izvedli.
Na podružnični cerkvi na Praprotnem Brdu so bila izvedena sledeča dela:
- izdelava nove strešne konstrukcije in bakrena kritina na zvoniku, - obnova ostrešja in zamenjava kritine na
ladji, prezbiteriju in zakristiji cerkve, - odstranitev starega fasadnega ometa iz celotne cerkve, zvonika in pod
zvonikom, - izdelava novega ometa, pleskanje zunanjosti in notranjosti cerkve, - pleskanje celotne
notranjosti cerkve, - čiščenje oltarjev, - izdelava betonske plošče v zakristiji in v zvoniku, - izdelava tlaka in
polaganje keramičnih ploščic v zakristiji, - zamenjava vseh vrat, - izdelava podesta in stopnic v zvoniku, napeljava strelovoda, - ureditev odvodnjavanja iz okolice, - nabava dveh novih zvonov - izdelava nosilne
konstrukcije in elektrifikacija zvonjenja.
Opravljeno je bilo zelo veliko prostovoljnega dela, za kar se zahvaljujemo domačinom. Glavna organizatorja
del sta bila oba ključarja.
Vrednost naložbe je 11 mio. SIT.
Na župnijski cerkvi Rovte so bila izvedena sledeča dela:
- odstranitev stare kritine in dotrajanih delov ostrešja, - zaščitni obrizg novega in starega lesa, - izravnava in
ojačitev strešne konstrukcije, - izdelava nove bakrene kritine ob zvoniku, obrobe in žlebovi, - vgradnja nove
opečne kritine s točkovnimi in linijskimi snegolovi, - zamenjava celotnega ostrešja nad zakristijo, - izdelava
zaključkov med štukaturo in streho s farmacel ploščami, - čiščenje podstrešja cerkve, iznos 7m3 starega
gradbenega materiala, - vgradnja nove elektro-krmilne omare v zakritiji, - nakup digitalne projekcije v cerkvi,
- urejeno ozvočenje v cerkvi, - nakup prenosnega ozvočenja za pokopališče.
Na Petkovcu so bila zamenjana okna na mežnariji.
Skupna vrednost obeh naložb je okoli 10 mio. SIT.
Za obe cerkvi sta bili sklenjeni tudi pogodbi o sofinanciranju z občino Logatec. Za izvedena dela je bilo
pridobljeno soglasje nadškofijskega gospodarskega sveta in zavoda za spomeniško varstvo.

Brez vaše denarne pomoči in prostovoljnega dela, dragi farani, tega ne bi zmogli.
Hvala!
Župnijski gospodarski svet
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič
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