
3. Adventna nedelja
Evangelij: PRIPRAVIMO SE NA ODREŠENJE                                     Lk 3,10-18

Evangelij po Luku

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 13. 12. do 19. 12. 2009: 

nedelja, 
13. 12.

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

ponedeljek, 14.12. Sv. Janez od Križa, duhovnik in cerkveni učitelj
18h vsi  Turkovi, Rovtarske Žibrše 35

torek, 15. 12. 18h  starši Mivšek, Rovte 79b
sreda, 16. 12. 18h  Andrej, Marija, Stanislav in Francka Treven, godovna, 

Praprotno Brdo 7
četrtek, 17. 12. Začetek božične devetdnevnice

18h  Antonija in Janez Kavčič, obletna, Rovte 88
petek, 18. 12. 18h  Alojzij Žniderič, obletna, Rovte 81a
sobota, 19.12. 8h  Minka Treven, dano od sosedov

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

13. 12. Franja Tušar in Veronika Kavčič Marja Čuk in Klemen Jereb
20. 12. Cilka Jereb in Tadeja Gnezda Petra Čuk in Karin Hladnik
24. 12. Ob 24h Matjaž Gnezda in Marijana Kunc

Ob 8h Jože Treven in Metka Bogataj Jakob Skvarča in Mojca Skvarča
26. 12. Ob 8h Ana Lukančič Branka Jereb
27. 12. Veronika Kavčič in Jože Treven Tamara Trpin in Klemen Jereb 
Pogrebne maše v decembru Marijana Kunc

Ministriranje:
Teden od 13.12. – 20. 12. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 20.12.  – 27. 12. Martin Skvarča in Urban Cigale

4. Adventna nedelja
Evangelij: ODREŠENIK PRIDE K NAM                             Lk 1,39-5
Evangelij 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 20. 12. do 27. 12. 2009:

nedelja, 
20.12.

7:30h – za farane
10h  Stanislav Merlak, obletna, Rovte 105
14h – Adventna pobožnost z devetdnevnico in blagoslovom

ponedeljek, 21.12. Sv. Peter Kanizij, duhovnik in cerkveni učitelj
18h   Jakob in Pepca Pišljar, Rovtarske Žibrše 35

torek, 22. 12. 18h  starši Jereb, obletne, Rovte 132
sreda, 23. 12. Sv. Janez Kancij, duhovnik

18h  Marija Bizjan, godovna, dano iz Vrhnike
četrtek, 24. 12. 8h  Edvard Marolt, obletna, Petkovec 42
petek, 25. 12. Božič – Gospodovo rojstvo, zapovedani in slovesni 

praznik
24h – Polnočnica – za farane
8h  Aleš Treven, obletna, Rovte 82
10h  Marija Cigale, dano iz Logatca

sobota, 26. 12. Sv. Štefan, prvi mučenec, praznik
7:30h  Matilda Leskovec, obletna, Rovte 104c
10h  Ludvik in Manica Treven, obletna, Rovte 102

nedelja, 
27.12.

Sveta družina, slovesni praznik
7:30h – za farane
10h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1
14h – 15:30h spovedovanje za božične praznike, adventna 
pobožnost z rožnim vencem in blagoslovom, molijo ga birmanci

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

S temi mislimi želimo škofje vsem sobratom duhovnikom, redovnikom, diakonom,
bogoslovcem,  sestram  redovnicam  in  vsemu  Božjemu  ljudstvu  Cerkve  na
Slovenskem:  Blagoslovljene  in  doživet  božične  praznike!  Voščilo  namenjamo  tudi
vsem rojakom po svetu, bodisi da se so za praznike vrnili k svojcem in sorodnikom ali
pa so ostali v svoji novi domovini; posebej velja voščilo vsem bolnikom doma ali v
bolnišnicah, ostarelim v domovih, vsem trpečim in kakor koli preizkušani.  Naj vse
napolni z veseljem in tolažbo angelska pesem: »Slava Bogu na višavah in na zemlji
mir ljudem«(Lk 2,14) tudi v novem prihajajočem letu. 

Vaši škofje.



Ostala oznanila:

* Na 3. Adventno nedeljo, 13.12. je od 14h do 15:30h spovedovanje 
za božične praznike. Za sveto spoved bodo na razpolago tuji 
spovedniki. Pri spovednicah se enakomerno razvrstite za sveto spoved. 
Spovedovanje za veroučence bo v tednu po 3. Adventni nedelji. Starše 
prosim za pomoč, da bo red in disciplina, da se veroučenci v miru 
pripravijo na sveto spoved.

* V četrtek, 17. 12. bomo pričeli z Božično devetdnevnico. Za vsak dan
je določena izbrana božja beseda in razmišljanje o njej. 

* V petek, 18. 12. je v župniji Preserje ob 18:30h spovedovanje za 
dekanijsko mladino.
Spovedovanje v Dolnjem Logatcu je v soboto 19. 12. od 14h dalje.
Spovedovanje na Vrhniki je v nedeljo 20. 12. od 19:30h dalje.

* Blagoslov vode za kropljenje na sveti večer pred Božičem bo na 4. 
Adventno nedeljo, 20.12. po devetdnevnici v lopi pod zvonikom.

* V četrtek, 24. 12. je prvi Sveti večer. Zato po stari krščanski navadi 
pokropite in pokadite svoja stanovanja in domove, naj se vanje naseli 
božji blagoslov in molite rožne vence.

* Pred polnočnico bo v cerkvi blagoslov jaslic.

* Na praznik sv. Štefana, 26. 12. bo pri obeh mašah blagoslov soli, ki 
jo po navadi primešamo v krmo za živino.

* Na praznik Svete Družine, 27. 12. bo pri obeh mašah blagoslov 
otrok. Jezus pravi: »Pustite otročičem, naj prihajajo k meni, in ne branite 
jim, takih je namreč božje kraljestvo«(Mr 10,14).

* Obnovite tudi naročnino za verske časopise in revije za leto 2010 
do božiča. V župnišču dobite Marijanske koledarje, družinske pratike, 
voščilnice in kadilo. 

* Mlade družine pri katerih živijo v njihovih gospodinjstvih bolni in ostareli, ki
ne morejo več v cerkev, prosim če zanje tudi duhovno poskrbijo tako, da 
bi jih za prve petke v mesecu lahko obiskal. Pokličejo naj samo v župnišče.

Božično voščilo
Vsem faranom in farankam voščim blagoslovljene in miru polne 
božične praznike, da bi jih mogli lepo praznovati v krogu svojih 
družin in prijateljev.

Vaš župnik

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

Oznanila od 13. 12. do 27. 12. 2009, Leto V. št. 25

Božično voščilo slovenskih škofov

»Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod«(Lk
2,11).  Tako  je  angel  sporočil  pastirjem  betlehemsko  novico,  Kristusovo  rojstvo,
prihod Božjega Sina na svet. Samo dve vrsti ljudi sta prodrli v to skrivnost: pastirji in
modri, preprosti in učeni. Imajo pa nekaj skupnega: ponižnost. Preprosti pastirji niso
poznali politike, niso vedeli za umetnost ali književnost, nobeden ni poznal slavnega
pesnika Virgila,  niso slišali  o  učenem Gamalielu  v Jeruzalemu. Vedeli  so samo za
Boga nad seboj in za ovce okrog sebe. V v Boga so verovali, ovce pa pasli in zanje
skrbeli.  Zavedali  so se, da nič  ne vedo ali  zelo malo. In prav v tej ponižnosti  so
pastirji v rojenem Odrešeniku spoznali svojega Pastirja. Drugi so bili modri, učitelji
kraljev,  poznavalci  zvezd  in  neba,  ljudje  znanja  in  znanosti.  Kot  učenjaki  so  se
zavedali,  da  ne  vedo  vsega,  zato  so  po  poti  v  Betlehem spraševali.  In  prav  tej
ponižnosti so našli, kar so iskali; odkrili  so, kar so slutili; dosegli so, kar so upali.
Modri so v betlehemskem detetu spoznali Modrost. S tremi darovi so izpovedovali
svoje spoznanje, svojo vero v Kristusa Boga in človeka. 

Tako je tudi danes. Boga sprejemajo preprosti ljudje, ki se zavedajo, da zelo malo
vedo, ali pa pravi učenjaki, ki se zavedajo da vsega ne vedo. Za obojne je značilna
ponižnost.

Napovedani Mesija se ni rodil pod milim nebom, marveč v votlini. Kdor pa hoče
stopiti v votlino, se mora sklonit, ponižati. Kdor tega ne naredi, ne spozna resnice in
ne ve, kaj je božič. Šele ko se ponižamo, ko postanemo majhni, odkrijemo velike
stvari,  spoznamo  neskončnega,  velikega  Boga  v  podobi  betlehemskega  deteta.
Ponižen človek zgleda drugače kakor  ošaben.  Gleda strop  votline,  a  vidi  nebo in
zvezde; gleda dete, a spozna Boga, ki ga ne moreta zaobjeti nebo in zemlja; gleda
jasli, a vidi prestol; gleda ovčjo stajo, a vidi kraljevsko palačo. Ponižnost mi govori;
to dete je Božja beseda, učlovečeni Bog, rojen je iz Device Marije; rojen v času, a je
večen; sprejel je našo človeškost, da bi nam dal svojo božanskost; sprejel naš »nič«,
da bi nam dal svoje »vse«. Božič je razodetje neskončnega Boga in njegove ljubezni
do človeka. »o, človek, spoznaj svoje dostojanstvo!« vzklika sv. Leon Velki.         >>


