
1.Adventna nedelja – nedelja Karitas – Leto A
Evangelij: JEZUS OPOMINJA NAJ BOMO PRIPRAVLJENI              Mt 24,37-44
Evangelij po Mateju

Mašni nameni od 28. 11. 2010 do 4. 12. 2010: 
nedelja, 
28. 11.

7:30h – za farane
10h  iz Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116, po maši litanije Matere
Božje z blagoslovom

ponedeljek, 29.11. 18h  Janez in Neža Filipič, Rovte 100
torek, 30. 11. Sv. Andrej, apostol

18h  Andrej Albreht, godovna, Rovtarske Žibrše 21
sreda, 1. 12. 18h  Marjan Celarc, godovna, Petkovec 34
četrtek, 2. 12. 18h  Franc Kavčič, godovna, Rovte 12
Prvi petek, 3. 12. Sv. Frančišek Ksaver, duhovnik

18h  Franc Logar, godovna, Rovte 104
sobota, 4. 12.
Prva duhovniška

Sv. Barbara, devica in mučenka
8h  Ivana Šemrov, Rovte 77a

===================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Ko je škof v Miri umrl so prebivalci dejali, da bodo za škofa izvolili tistega

duhovnika,  ki  bo naslednji  dan prvi  stopil  v cerkev. Nikolaj  ni  o tem nič
vedel. Tako so njega postavili za škofa. V časih zadnjih preganjan Kristjanov
za časa cesarja Dioklecijana je bil vržen v ječo, kjer je veliko pretrpel in zato
dobil  častni  priimek »spoznavavec«.  Ko je  cesar  Konstantin  Veliki  priznal
krščanstvo za državno vero se Nikolaj vrnil v Miro. Na koncilu v Niceji leta
325 je z drugimi škofi obsodil Arijeve zmote. Arij je namreč trdil, da Kristus
ni Bog. Nikolaj je imel navado reči: »Če naj imajo moje besede moč, da
bodo segle do srca, moram svojim ovčicam biti zgled v vseh krepostih«. Po
teh besedah se je tudi ravnal. Bil je usmiljen in dobrotljiv, živel je čisto, se
postil in spal na golih tleh, že pred svitom je zbral svoje duhovnike k skupni
molitvi. Nikolaj je umrl v visoki starosti okoli leta 350.

Naravno je,  da so temu svetniku začeli  postavljati,  zlasti  ob vodah in
pristaniških mestih cerkve in kapele. Prvo kapelo sv. Nikolaju v čast je dal
zgraditi  v Carigradu cesar Justinijan.  Cerkev s sarkofagom s svetnikovimi
kostmi v Miri je bila ena najbolj slovečih božjih poti za Vzhodne Kristjane.
Tudi na slovenskem je nastal  mogočen odmev. Na slovenskem mu je od
vseh svetnikov posvečenih največ cerkva, blizu 200. Ta svetnik je zavetnik
ljubljanske  nadškofije.  Posvečena  mu  je  ljubljanska  stolnica.  Tudi  naša
podružnična cerkev na Praprotnem Brdu mu je posvečena, prav tako cerkev
v Hlevnem Vrhu in v Dolnjem Logatcu. V Goropekah pri Žireh je freska iz 15.
stol, ki prikazuje prizor obdaritve treh mladenk, prizor ob viharju na morju je
upodobljen na freski  v  cerkvi  na Verdu pri  Vrhniki.  Notranjci  so  Nikolaja
častili, da so njegov god uvrščali med največje letne praznike, kot sta Sveti
dan in Velikonočna nedelja.

2. Adventna nedelja
Evangelij: JANEZ KRSTNIK NAS KLIČE K SPREOBRNITVI   Mt 3,1-12
Evangelij po Mateju

Mašni nameni od 5. 12. do 12. 12. 2010:
nedelja, 
5.12.

7:30h – za farane
10h  Marija Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 30a

ponedeljek, 6.12. Sv. Miklavž (Nikolaj), škof
18h  na Praprotnem Brdu  Silva Albreht, obletna, Praprotno 

Brdo 6
 torek, 7. 12. Sv. Ambrož, škof in cerkveni učitelj

18h  Ludvik in Marica Skvarča, obletna Rovte 11
 sreda, 8. 12. BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE, 

slovesni praznik
8h  Andrej, Marija, Stanislav in Frančiška Treven, godovna, 

Praprotno Brdo 7
18h  starši in bratje Moljk, obletna, Rovtarske Žibrše 4

 četrtek, 9. 12. 18h  starši Leskovec, obletna, Rovte 74a
petek, 10. 12. 18h  starši Žniderič, Rovte 81
sobota, 11. 12. Sv. Damaz, papež

8h  Marija Leskovec, godovna, Rovte 104e
nedelja, 
12.12.

3. Adventna nedelja
7:30h – za farane
10h -     Jožefa Skvarča, obletna, Rovte 50
14h –  Adventna pobožnost in od 14h do 16h – spovedovanje za 

božične praznike
  Ministriranje:
Teden od  28.11. –  5. 12. Martin Skvarča, Urban Cigale in Alen Bogataj

Teden od 5. 12. – 12. 12. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Blaž Skvarča

  Časovni razpored čiščenja cerkve
sk. 5,  od  27.11. –  3 12. sk. 6,  od 4. 12. – 10. 12. sk. 7,  od 11. 12. – 17. 12.

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
28. 11. Franja Tušar in Cilka Jereb Matjaž Gnezda in Mojca Skvarča
5. 12. Vilma Kunc in Jože Treven Tadeja Gnezda in Lovro Skvarča
8. 12. Ob  8h  Cilka Jereb ob 18h Jakob Skvarča

12. 12. Marja Čuk in Franja Klemen Jereb in Marijana Kunc
Pogrebne maše v decembru Mojca Skvarča



Ostala oznanila:
* Na prvo adventno nedeljo 28.11.  bo adventna pobožnost po 10 maši. Pri 

obeh mašah bo blagoslov adventnega venca.
Ob 15h je na Vrhniki srečanje ŽPS vrhniške dekanije. Najprej bo v cerkvi 
molitev pred Najsvetejšim, nato predavanje v Cukaletovi dvorani o letu, ki je 
posvečeno karitativni dejavnosti, nato pogovor in družabno srečanje.

* V ponedeljek 29.11. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane 
Župnijske Karitas.

* Za prvi petek v mesecu decembru, 3.12. 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.

* Prva sobota v mesecu 4.12., je posvečena molitvam za nove duhovne in 
redovne poklice. Zato bomo po maši zmolili litanije Matere božje in molitve za 
nove duhovne in redovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* 6. decembra, na god sv. Miklavža bo maša na Praprotnem Brdu ob 18h, 
ko ta cerkev obhaja god svojega zavetnika sv. Miklavža(Nikolaja).

* Na 3. adventno nedeljo 12.12. bo popoldan od 14h do 16h spovedovanje 
za božične praznike. Združeno bo z adventno pobožnostjo. Na razpolago bodo
tudi drugi spovedniki.

* s 1. Decembrom bom začel pobirati naročnino za verske časopise in 
revije za leto 2011.

Naslov Cena v € (evro)
Družina 2011 78,00
Ognjišče 2011 (po pošti 27,50€) 26,40
Misijonska obzorja 2011 9,00
Prijatelj 2011 11,70
Mohorjeve knjige 2011 do februarja 42,00

Obvestilo
Starše veroučencev prosim, da otroke doma opomnite, ko pred župniščem 
čakajo na verouk, da se zadržijo na parkirišču ali ob župnišču in da ne 
letajo brezglavo sem ter tja, včasih tudi za žogo. Cesta je blizu. Včasih le 
kdo steče na cesto in nič ne pogleda, ne na desno ne na levo. Tisti ki vozijo
po cesti, pa se tudi malokdo drži omejitve 30km/h, kakor je na znaku 
»Cona 30«. Ko starši pripeljete otroke k verouku, ali jih pridete iskat, 
ustavljajte na parkirišču pred župniščem, ali pa prostoru pred podrto 
»bivšo zadrugo«, nikakor pa ne ob cesti ali na cesti. Gre za varnost vaših 
otrok. Gospodarski svet in ključarji so skupaj z župnikom pisali posebno 
pismo na Krajevno Skupnost Rovte že lansko leto, naj bi ukrepali (ležeči 
policaji ali prehod za pešce), vendar do danes še ni nobenega odziva. 

Župnik Janez

    

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

Oznanila od 28. 11. 2010 do 12. 12. 2010, Leto VI. št. 24

Sv. Miklavž (Nikolaj)

Miklavž,  kakor  pri  nas  imenujemo  sv.  Nikolaja,  je  gotovo  eden
najpriljubljenejših svetnikov. S posebnim veseljem ga pričakujejo otroci, ko
na večer  pred svojim godom hodi  okrog  in  jim prinaša  darove  – pridne
nagrajuje, poredne pa prepusti kaznim svojih spremljevalcev, parkeljnov. Ne
»božiček«, ne »dedek mraz« ga nista izpodrinila pri ljudstvu, ki je ohranilo
ljubezen do tega svetnika, pomočnika v stiski in čudodelnika. Na daljavo je
rešil  po nedolžnem obsojene  krvnikovega meča,  obvaroval  tri  obubožane
device Sramote, rešil mornarje nevarnosti na morju, ugrabljenega mladeniča
pripeljal nazaj v očetovo hišo in obudil v življenje tri umorjene učence, ob
hudi lakoti je srečno pripeljal  ladjo z žitom v Miro. Zmerom in povsod je
prijazen pomočnik, ki ne odreče pomoči nikomur.

Nikolaj  je  bil  v  4.  stoletju  škof  v  Miri  v  Litiji,  v  današnjem Demre  v
Turškem okrožju Antaliji. Živel je pobožno, bil je dober do bližnjega, do sebe
pa  oster.  V  njegovem  življenjepisu  (P.  Giry:  »Življenje  sv.  Nikolaja«)
beremo: »Evfenij, bogat, a zelo pobožen in dobrohoten mož je bil njegov oče
in Ana, sestra prejšnjega nadškofa v Miri, njegova mati. Rodil se je šele več
let  po  njuni  poroki,  ko  že  nista  mogla  več  pričakovati  otrok.  Njuna
usmiljenost do revežev je dosegla, česar njima narava ni naklonila. Nebeški
angel njima je prinesel veselo oznanilo. Obljubil njima je sina, ki jima bo v
tolažbo v starosti. Imenujeta naj ga Nikolaj. Ime pomeni »Zmaga ljudstva«.
Vzgojila sta ga v bogaboječnosti in ga poslala v dobre šole. Njegov stric,
škof,  ga je  posvetil  v  duhovnika.  Prav tedaj  mu je  kuga pobrala  starše.
Veliko premoženje, ki ga je podedoval, je razdelil med reveže. Njegov stric
je sezidal samostan in za opata v njem postavil Nikolaja. Po stričevi smrti je
šel na romanje v Sveto deželo.                                                          >>


