
Božično voščilo slovenskih škofov
      Bogoslužje božičnega praznika je vabilo k veselju. »Ne bojte se, glejte, 

oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v 
Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus Gospod«(Lk 2,10-11), je rekel 
angel pastirjem.

Tudi mesijanski spev preroka Izaija naznanja osvoboditev iz sužnosti, od 
zunanjih in notranjih zatiralcev. Izraelsko ljudstvo je hodilo v temi, bivalo je v 
deželi smrtne sence in potem zagledalo veliko luč (prim. Iz 9,1-3).

Sprašujemo se, kje so znamenja Božje navzočnosti med nami danes in kje je
še veselje. Ali v Cerkvi ne izgovarjamo le preveč lepih besed, medtem ko so 
življenje in dejstva drugačna? Kje so torej znamenja veselja ob božiču? Tega ni
lahko razložiti. Skrivnost božičnega praznika je v umevanju, da se svet ni 
bistveno spremenil, kar zadeva zunanje dogodke: še vedno jočemo, zbolimo, 
se počutimo dobro ali slabo, se borimo, zmagujemo, izgubljamo, umiramo… 
življenje gre naprej, kakor je šlo pred Jezusovim rojstvom. Kljub temu pa se za
tistega, ki sprejme božično sporočilo, da se je rodil, da je prišel med nas 
Odrešenik sveta, življenje spremeni in dobi novo vsebino. Zgodi se isto kot pri 
matematiki: namesto negativnega predznaka damo pred število pozitiven 
predznak, namesto minusa damo plus. Število je videti nespremenjeno, v 
resnici pa se v celoti spremeni.

Ko Kristusa sprejmemo v svoje srce, Jezus spremeni naše življenje, 
zgodovino in večnost. Vse je novo, vse pridobi smisel, vsaka bolečina ne 
napolnjena z upanjem, veselje postane sproščeno in umirjeno, vsako delo 
postane nekaj, kar prej ali slej rodi uspehe. Božič nas mora prevzeti na osebni, 
verski in družbeni ravni. Živeti je treba trezno in pravično, biti odprt za druge 
in skrbeti za oblikovanje svoje osebnosti. V tem smislu je božič zares vesel 
dogodek, kakor nam ga predstavlja Sveto pismo in bogoslužje božičnega 
praznika.

>>
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3. Adventna nedelja

Evangelij: SREDI MED VAMI STOJI, A VI GA NE POZNATE        Jan 1,6-8.19-28

Evangelij 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 14.12. do 20.12.2008: 

Nedelja 3. Adventna nedelja
7:30h – za farane
10h   Marija Cigale, Rovtarske Žibrše 42
14h – Adventna pobožnost (rožni venec, litanije MB in blagoslov)
          molijo ga pripravniki na sveto birmo
Spovedovanje za božične praznike od 14h do 15.30h

Ponedeljek 18h – za mir in zdravje v družini
Torek 18h   Zalejški, obletna, Rovte 106
Sreda Začetek božične devetdnevnice

18h   Frančiška Modrijan, godovna, Rovte 82a
Četrtek 18h    Lidija Kogovšek in starši Logar, obletna, Rovte 82h
Petek 18h   Johan in Neža Filipič, Rovte 100a

Kvatrna sobota 8h   Manica in Ludvik Treven, Rovte 70
………………………………………….…………………………………..
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Vesel božič želimo v imenu slovenskih škofov vsem, ki ga praznujejo, našim 
družinam, bolnim in ostarelim, rojakom po svetu, bratom pravoslavnim in 
evangeličanom in vsem ljudem dobre volje.

Vsem vam, dragi bratje in sestre, ki zajemate iz lepote in veselja božičnega 
praznovanja, še posebej našim družinam, bolnim, ostarelim in osamljenim ter 
našim rojakom po svetu, škofje želimo Kristusovega miru in poguma. Svoje 
voščilo izrekamo tudi pravoslavnim in evangeličanskim bratom ter vsem ljudem
dobre volje. Naj nas beseda rešitve, izrečene v novorojenem Detetu, spremlja 
vsak trenutek našega življenja!

                                                   Vaši škofje.

Voščilu se pridružuje tudi  vaš župnik ,  župnijski  pastoralni  svet,  župnijska
Karitas in gospodarski svet.
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4. Adventna nedelja
Evangelij: GLEJ, SPOČELA BOŠ, IN RODILA SINA                             Lk 1,26-38

Evangelij 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 21.12. do 28 .12.2008:
Nedelja 7:30h – za farane

10h  Jože in Frančiška Turk, Rovtarske Žibrše 39
14h – Adventna pobožnost (rožni venec, litanije MB in blagoslov)

 molijo ga pripravniki na sveto birmo
Ponedeljek 18h  Viktor Kogovšek, Petkovec 22
Torek Sv. Janez Kancijan, duhovnik

18h  Antonija in Ivan Kavčič, obletna
Sreda 8h  Julka Pivk, dano iz Kopra

Prvi sveti večer
Četrtek Božič – Gospodovo rojstvo, zapovedan slovesni praznik

24h – polnočnica – za farane, blagoslov jaslic
8h zorna maša  Edvard Marolt, obletna, Petkovec 42
10h dnevna maša  Manica in Ludvik Treven obletna, Rovte 102

Petek Sv. Štefan, prvi mučenec, praznik, 
dan samostojnosti in enotnosti
7:30h – za domovino
10h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

Sobota Sv. Janez, apostol in evangelist, praznik
8h  Pavel Loštrek, obletna, Rove 82a

Nedelja Sveta družina, praznik, nedolžni otroci, god
7:30h – za farane
10h   Matilda Leskovec, obletna, Rovte 104e

Ministriranje:
Teden od 14. 12. – 21. 12. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 21. 12. – 28. 12. Martin Skvarča, Uroš Kunc in Urban Cigale
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Ostala oznanila:
* Na tretjo adventno nedeljo popoldne od 14h do 15.30h bo 

spovedovanje za božične praznike. Na razpolago bodo tuji spovedniki. 
Kolikor je mogoče, opravite spoved in ne odlašajte na zadnje dneve pred 
Božičem.

* Spovedovanje veroučencev bo namesto verouka v tednu po 3. 
adventni nedelji. Nalogo in liturgične zvezke klub temu prinesite k 
verouku. Starše prosim za pomoč pri spovedovanju, da bo 
zagotovljen mir in disciplina.

* V petek ,19.12. ob 19:30 je v župniji Borovnica priprava na božične 
praznike in spovedovanje za mladino (Deka – virus!).

* Za postavljanje jaslic v župnijski cerkvi letos poskrbijo fantje in dekleta iz 
Rovtarskih Žibrš. Postavljanje bo v soboto, 20.12. v dopoldanskem času.

* Blagoslov vode za kropljenje bo na 4. adventno nedeljo popoldne po 
božični devetdnevnici.

* Na prvi sveti večer pokropite in pokadite (pojdite okrog »ogla«) svoje 
domove in molite rožen vence.

* Pred začetkom polnočnice bo v cerkvi blagoslov jaslic.
* Na praznik sv. Štefana bo pri obeh mašah blagoslov soli, ki jo ponavadi

primešamo v krmo za živino.
* Na praznik svete družine bo pri obeh mašah blagoslov otrok. Straši, 

pripeljite svoje otroke k blagoslovu.
* Tisti, ki želite imeti naročene verske časopise in revije za leto 2009, obnovite 

naročnino do Božiča. V župnišču dobite kadilo, Pratiko, Marijanske koledarje 
in voščilnice.

* V adventnem času pri maši na duhovnikov vzklik: »Skrivnost vere!« 
molimo: »Reši nas Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in 
vstajenjem odrešil!«

* Na duhovnikovo povabilo pri maši: »Molite bratje in sestre, da Bog 
vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev«, odgovorimo »Naj sprejme 
Gospod daritev iz tvojih rok«…, nikakor pa ne »naj spremlja«, Gospod …

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
14.12.08 Cilka Jereb in Rezka Drmota Petra Čuk in Mojca Skvarča
21.12.08 Franja Tušar in Srečo Nartnik Marjana Kunc in Matjaž Gnezda
25.12.08 Ob 24h Cilka Jereb in Lovro Skvarča

ob 8h Marja Čuk in Jože Treven Tadeja Gnezda in Mojca Skvarča
26.12.08 Franja Tušar Marjana Kunc
28.12.08 Ana Lukančič in Srečo Nartnik Lovro Skvarča in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v decembru Franja Tušar
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


