
1. Prva Adventna nedelja – Leto C
Evangelij: NAŠE ODREŠENJE JE BLIZU                                     Lk 21,25-28.34-36

Evangelij 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 29. 11. do 5. 12. 2009: 

nedelja, 
29. 11.

7:30h – za farane
10h  Janez Grum in Antonija Otrin, obletna, Rovte 137
14h – Rožni venec in litanije Matere Božje z blagoslovom – 
molijo ga birmanci

ponedeljek, 30.11. Sv. Andrej, apostol
18h   Andrej Albreht, godovna, Rovtarske Žibrše 21

torek, 1. 12. 18h  Pavle Jereb, obletna, Rovte 33
sreda, 2. 12. 18h  Ivana Šemrov, obletna, Rovte 77a
četrtek, 3. 12. Sv. Frančišek Ksaver, duhovnik

18h  Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116
Prvi petek, 4. 12. Sv. Barbara, mučenka, zavetnica rudarjev

18h  Janez in Jožefa Jereb, Rovte 41b
sobota, 5.12.
Prva duhovniška

8h  Franc Logar, godovna, Rovte 104

=====================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Pristnost tega kratkega in za splošnost malo pomembnega pisma je razmeroma
dobro izpričana.  Ali so ga v apostolski  dobi in dobi apostolskih očetov razen Petra
uporabljali še drugi pisatelji ni gotovo. Omenja ga pa med kanoničnimi knjigami že
Muratorijev kanon. Okoli leta 200 so ga priznavali za kanoničnega in ga uporabljali v
Rimu,  Kartagini  (Tertulijan)  in  Aleksandriji  (Klemen,  Origen).  Dvome  o  kanonični
veljavi so imeli edino v antiohijski provinci. Od Hieronima dalje, ga imajo vsi cerkveni
očetje in pisatelji za pristen spis apostolske dobe.

=====================================================================================

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

29. 11. Matjaž Gnezda in Cilka Jereb Jakob Skvarča in Veronika Kavčič
6. 12. Ana Lukančič in Jože Treven Lovro Skvarča in Marijana Kunc
8. 12. Ob 8h Cilka Jereb 18h Petra Čuk
13. 12. Franja Tušar in Veronika Kavčič Marja Čuk in Klemen Jereb
Pogrebne maše v decembru Marijana Kunc

2. Adventna nedelja

Evangelij: VSI BODO DELEŽNI ZVELIČANJA                                       Lk 3,1-6

Evangelij 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 6. 12. do 13. 12. 2009:
nedelja, 6.12. Sv. Nikolaj (Miklavž)

7:30h – za farane
10h na Praprotnem Brdu  Silva Albreht, obl., Pr. Brdo 6
14h – Adventna pobožnost (Rožni venec in litanije Matere božje 
z blagoslovom – molijo ga birmanci)

ponedeljek, 7. 12. 18h   Frančiška Dolenc, trideseti dan, Petkovec 55
torek, 8. 12. Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni 

praznik
8h  Anton Frančiška in Tone Artač, dano iz Ljubljane
18h  Marija Leskovec, godovna, Rovte 104e

sreda, 9. 12. 18h  Matilda Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 5
četrtek, 10. 12. 18h – v čast Materi Božji in sv. Krištofu v zahvalo, Rovte 50a
petek, 11. 12. Sv. Damaz, papež

18h  iz družine Kogovšek, Rovte 118
sobota, 12. 12. Devica Marija iz Guadalupe

8h  Jožefa Skvarča, obletna, Rovte 50
nedelja, 
13.12.

3. Adventna nedelja
7:30h – za farane
10h  Marija Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2
14h – 15:30h spovedovanje za božične praznike, adventna 
pobožnost z rožnim vencem in blagoslovom, molijo ga birmanci

=====================================================================================

Župnijski vrtec Vrhnika vabi k posebnemu sodelovanju v pripravi na 
Božič v času adventa. Vrtec pripravlja tretjo razstavo jaslic pod 
naslovom »Jaslice pod jelko«. Če ima kdo jaslice, pa se mu zdi 
primerno, da z razstavo z njimi obogati, naj dostavi v vrtec do 11. 
Decembra. V nedeljo 13.12. po sveti maši ob 10:30h, bo možen ogled 
jaslic pa vse do 23. 12. 2009. Razstava bo v beli dvorani župnijskega 
vrtca Vrhnika. V želji, da bi bil adventni čas čim manj stresen, vas 
pričakujemo in se veselimo našega sodelovanja. 

                                ga. Martina Trpin



Ostala oznanila:
* Na prvo adventno nedeljo 29.11. obhajamo nedeljo Karitas. Pri obeh

mašah bo blagoslov adventnega venca. Popoldanska pobožnost bo ob 14h 
– molitev rožnega venca z blagoslovom. Molijo ga birmanci.
Nabirka te nedelje je namenjena za škofijsko in župnijsko Karitas.

* S prvo adventno nedeljo 29.11. veroučenci začnite uporabljati Adventne 
Koledarje, ki ste jih prejeli pri verouku: »Sonce veselja nam v srcih žari, 
rešitev gradimo za vse ljudi«. Iz lista v sredini koledarja naredite kuverto, 
v katero boste zbirali v adventu za lačne otroke denarne darove. Kuverte 
boste dali prihodnje leto na praznik sv. Treh Kraljev v cerkvi k jaslicam. Ta
akcija je prostovoljna. 

* V torek, 1.12. ima v veroučni učilnici srečanje zakonska skupina.
* Za prvi petek, 4.12. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal 

bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca
Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto, 5.12. bomo po sveti maši molili za nove duhovne poklice in
prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na drugo adventno nedeljo, 6.12. ko obhajamo god sv. Miklavža bo ob 10h
sveta maša v podružnični cerkvi na Praprotnem Brdu, ki je posvečena 
temu dobrotniku.

* V ponedeljek, 7.12. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane 
Župnijske Karitas.

* V torek, 8.12. obhajamo praznik Marijinega brezmadežnega 
spočetja. Sveti maši bosta ob 8h in 18h. Udeležite se je v čim večjem 
številu.

* Spovedovanje za božične praznike bo na 3. adventno nedeljo, 
13.12. od 14h do 15:30h. Na razpolago bodo tuji spovedniki.

* Od ponedeljka 30.11. do Božiča obnovite naročnino za verske časopise in 
revije. Cenik verskega tiska za leto 2010

Naslov Cena v € (evro)
Družina 2010 75,40
Ognjišče 2010 24,00
Misijonska obzorja 2010 9,00
Prijatelj 2010 10,50
Mohorjeve knjige 2010 do februarja 42,00

*Listke za nabiranje duhovnega šopka za pripravo na slovenski evharistični 
kongres vzemite pri oznanilih. V adventnem času lahko naredimo kaj več 
dobrega.

Ministriranje:
Teden od 29.11. – 6. 12. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Teden od 6.12.  – 13. 12. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven

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

Oznanila od 29. 11. do 13. 12. 2009, Leto V. št. 24

Pismo apostola Juda
Pisatelj  tega kratkega, samo eno poglavje obsegajočega pisma se označuje kot

»Juda, služabnik Jezusa Kristusa in brat Jakobov«. Pod imenom Jakob ne more biti
mišljen nihče drug, kot tisti, ki se v svetem pismu imenuje kot »brat Gospodov«, torej
Jeruzalemski škof Jakob in pisatelj prvega izmed katoliških spisov – listov. Iz tega pa
sledi, da je bil tudi pisatelj tega pisma »brat Gospodov«. Če je bil pisatelj lista tudi
apostol, sin Alfejev, se ne more z gotovostjo trditi. Tudi med katoliškimi pisatelji o
tem ni enotnega mnenja.

Juda je namenil list, kakor sam piše, »poklicani, ki v Bogu Očetu ljubljeni in za
Jezusa ohranjeni«. Ta zelo širok naslov bi lahko pomenil  vso Cerkev. Vendar je iz
vsebine in iz namena razvidno, da je imel pisatelj pred očmi neki določen krog ljudi, a
ne neke določene cerkvene občine,  ker manjkajo pozdravi.  Iz dejstva,  da pisatelj
omenja zgodovino stare zaveze ni judovska, deloma celo apokrifna izročila, najlažje
sklepamo, da je bilo pismo namenjeno kristjanom iz Judovstva. Kje so ti bili, v Mali
Aziji ali Siriji iz kratkega pisma ni mogoče ugotoviti.

Povod, da je Juda pisal pismo, je bila mala skupina ljudi, ki se je tihotapila med
naslovljence in s svojim naukom ter z razbrzdanim življenjem ogrožala njihovo nravno
življenje. Ker pisatelj omenja, da se so ti ljudje udeleževali »bratskih obedov«, so to
morali  biti  kristjani.  Pisatelj  pravi  o njih,  da se dajo voditi  samo od svojih čutnih
nagonov, da živijo po svojem poželenju in skrunijo svoje telo z grehi. Bili  so torej
libertinci,  ljudje  ki  so  načelo  krščanske  prostosti  napačno  razlagali  in  se  vdajali
razuzdanosti. Da bi od bralcev odvrnil nevarnost kvarnih naukov, jim je Juda napisal
to pismo.

V pismu pisatelj svari pred krivoverskimi učitelji in kliče v spomin strašne kazni, ki
so v stari zavezi zadele nevernike in nečistnike. Na koncu opominja vernike, naj se
stanovitno drže prave vere in jim daje navodila, kako naj ravnajo s tistimi, ki so v
zmoti.

Glede na to, da je pisatelj drugega Petrovega pisma uporabljal Judov list, je moral
biti slednji napisan kako leto prej kot drugi Petrov list, torej okoli leta 65.

>>


