
Božično voščilo slovenskih škofov
Poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa! Bogat je bil, a je
zaradi  vas postal  ubog, da bi  vi  obogateli  po njegovem uboštvu
(2 Kor 8,9).

V letu družine je prav, da pomislimo tole: ob svojem rojstvu se
je Božji sin odpovedal vsakemu razkošju. Videl je bisere morskih
školjk, skrite diamante, rajski Hevilat, kjer so zlato, bdelij in kamen
oniks(prim 1 Mz 2,11-12), a šel je mimo njih. Videl je velika mesta,
marmornate palače, a šel je mimo njih. Lahko bi se rodil v bogati
zibelki rimskih cesarjev, v zibelki, okrašeni z vsemi dragimi kamni,
o katerih govori videc na otoku Patmosu, ko v duhu zre mesijanski
Jeruzalem: jaspis, safir, kalcedon, smaragd … Lahko bi se rodil v
Atenah,  Filipih  kakor  Aleksander  Veliki.  Odpovedal  se  je  vsem
človeškim zakladom, le enemu se ni hotel odpovedati. Ob sebi je
želel imeti Jožefa in Marijo, dva uboga člana družine, ki za odkup
Božjega sina nista premogla enoletnega jagnjeta. Bila sta uboga, a
prežeta s svetostjo.

Družina. Odpev, k Moja duša na sveti večer se glasi: »Ko bo jutri
sonce vzšlo, bomo videli najvišjega kralja, ki prihaja od Očeta kot
ženin  iz  svojega bivališča«.  Kristus  je  ženin,  njegova nevesta  je
Cerkev. Še  več! Duhovna, zaročna, sveta ljubezen novorojenega
Božjega Sina  se  nanaša  na  vsako posamezno dušo,  na  vsakega
člana  naših  družin.  Ali  je  še  kaj  bolj  osrečujočega?  Novorojeni
betlehemski otrok, Bog – človek, hkrati ženin naših duš! O, brat, jaz
sem bogat, pomagaj mi spoznati duše zaklad!                         >>
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3. Adventna nedelja
Evangelij: JANEZ KRSTNIK VPRAŠUJE O KRISTUSU               Mt 11,2-11

Iz Svetega Evangelija po Mateju
Janez pa je v ječi slišal o Mesijevih delih in mu je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, rekel:
»Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« Jezus jim je odgovoril in dejal: »Pojdite in
sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi
slišijo, mrtvi  so obujeni,  ubogim se oznanja evangelij;  in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad
menoj.« Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v puščavo?
Trst, ki ga veter maje? Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, v mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se v
mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več
kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano:
Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot pred teboj.
Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni bil  obujen večji  od Janeza Krstnika, vendar je
najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega.

Mašni nameni od 16.12. do 22.12.2007: 
Nedelja 3. Adventna nedelja

7:30h – za farane 
10h  Marija Cigale, dana iz Gor. Logatec
14h – Adventna pobožnost in spovedovanje za božične praznike do 
15:30

Ponedeljek Začetek božične devetdnevnice
18h  starše Gantar, Rovte 165

Torek 18h   Alojz Žnidarič, osmi dan, Rovte 81a
Sreda 18h   Gabrijela Kržišnik, trideseti dan, Rovte 5
Četrtek 18h   Ivan in Antonija Kavčič, obletna, Rovte 82j
Petek Sv. Peter Kamizij, duhovnik in cerkveni učitelj

18h  Pavel Loštrek in starši Logar, obletne, Rovte 82h
Sobota
Kvatrna

8h  Frančiška Modrijan, godovna, Rovte 82a

(nadaljevanje iz naslovne strani)

Duhovnikom,  redovnikom,  redovnicam,  misijonarjem,
misijonarkam in vsaki slovenski družini doma ali v zamejstvu naj ta
resnica prinaša mir, spravo in tisto veselje, ki ga svet ne more dati.
To želimo predvsem bolnim, ostarelim, osamljenim, tistim, katerih
zemeljska družina je že v onstranstvu, da bi občutili blaženo zavest
občestva svetih.

Blagoslov  novorojenega  naj  vas  spremlja  tudi  vsak  dan
prihajajočega novega leta.

Vaši škofje
Temu voščilu se pridružuje tudi župnik.
Enako vošči vsem faranom: Župnijski pastoralni svet, 
Gospodarski svet in Župnijska Karitas.
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4. Adventna nedelja
Evangelij: JEZUSOVA MATI JE IZ DAVIDOVEGA RODU          Mt 1, 18-24
Iz Svetega Evangelija po Mateju
Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom; in preden sta
prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča – bila pa je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil
pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ko je to premišljeval, se mu je v
sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar
je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo
odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo
spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef
zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi

Mašni nameni od 23.12. do 30.12.2007:
Nedelja 7:30h za farane 

10h   iz družine Kogovšek, Rovte 118
14h – Adventna pobožnost z božično devetdnevnico

Ponedeljek Prvi sveti večer 
8h  Franc Novak, obletna, Petkovec 36

Torek Božič, Gospodovo rojstvo, slovesni in zapovedani praznik
24h – polnočnica za farane
8h Zorna maša  iz družine Treven, Rovte 4
10h Dnevna maša  Lucija Pišljar, godovna, Rovtarske Žibrše 15

Sreda Sv. Štefan, prvi mučenec
7:30h  Janko Slabe, Rovte 29
10h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

Četrtek Sv. Janez, apostol in evangelist
18h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

Petek Nedolžni otroci, mučenci
18h   Jožefa Pišljar, obletna, Rovtarske Žibrše 35

Sobota Sv. Tomaž Becket, mučenec
8h   starši Skvarča, Rovte 165

Nedelja Sveta družina, praznik
7:30h – za farane 
10h  Aleš Treven, obletna, Rovte 82

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
16.12. Cilka Jereb in Franja Tušar Tina Kogovšek in Larisa Jereb
23.12. Rezka Kavčič in Srečo Nartnik Marjana Kunc in Matjaž Gnezda
25.12. polnočnica Franja Tušar in Rezka Kavčič
25.12. ob 8h Cilka Jereb in Tamara Trpin Tina Kogovšek in Larisa Jereb
26.12. Marja Čuk Marjana Kunc
30.12. Ana Lukančič in Srečo Nartnik Tadeja Gnezda in Petra Čuk
Pogrebne maše v decembru Tadeja Gnezda
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Ostala oznanila:

* Na tretjo adventno nedeljo bo med adventno pobožnostjo v cerkvi 
spovedovanje za božične praznike za odrasle in mladino od 14h do 
15:30. Na voljo bodo trije spovedniki. Razporedite se ob treh spovednicah: 
pod zvonikom, pod korom in pred zakristijo. Ni lepih in doživetih božičnih 
praznikov brez dobro opravljene spovedi.

* V ponedeljek, 17.12. bomo pričeli z božično devetdnevnico, h kateri 
ste vabljeni otroci in še prav posebno birmanci. Za vsak dan je določeno 
posebno branje.

* Z adventom pričenjamo pastoralno leto družine. Čeprav smo priča mnogim 
znamenjem smrti v zakonskem in družinskem življenju, pa nas advent vedno
znova usmerja na Jezusove spodbudne besede: »Vzravnajte se in dvignite 
glave!« Prihodnost družine je to, kar Bog gradi po svoji milosti tudi preko 
sodelovanja na področju zakonske in družinske pastorale.

* Blagoslov vode za kropljenje domov bo na četrto adventno nedeljo po 
božični devetdnevnici.

* Na prvi sveti večer pred Božičem pokadite in pokropite svoje 
domove in molite rožne vence.

* Jaslice v cerkvi letos postavijo in pripravijo Petkovčani. Blagoslov le 
teh bo pred polnočnico.

* Od 24. 12. 2007 do 6. 1 .2008 ni verouka.

* Na god sv. Štefana bo pri obeh mašah blagoslov soli.

* Blagoslov otrok bo v cerkvi na praznik sv. Družine pri obeh mašah.

* Do novega leta obnovite naročnino za verski tisk. 

Cenik verskega tiska:

Naslov Cena v € (evro)
Družina 2008 67,60
Ognjišče 2008 24,00

po pošti  25,00
Misijonska obzorja 2008 7,80
Prijatelj 2008 10,50
Mohorjev knjige 2008 do (2.2.2008)
po (2.2.2008)

40,00
59,00

Ministriranje:
Teden od 16.12. – 23.12. Vid Treven, Lovro Skvarča in Rok Hodnik
Teden od 23.12. – 30.12.. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


