
3. Adventna nedelja
Evangelij: JANEZ KRSTNIK PRAŠUJAO KRISTUSU                        Mt 11,2-11

Evangelij 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 12. 12. 2010 do 18. 12. 2010: 
nedelja, 
12. 12.

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

božične praznike
ponedeljek, 13.12. Sv. Lucija, devica in mučenka

18h  iz družine Kogovšek, godovna, Rovte 118
torek, 14. 12. Sv. Janez od Križa, duhovnik in cerkveni učitelj

18h  Katarina Jereb, Rovtarske Žibrše 4
sreda, 15. 12. 18h  starši Grőbl
četrtek, 16. 12. 18h  Julijana Logar, Rovte 158

Začetek božične devetdnevnice
petek, 17. 12. 18h – v zahvalo Materi Božji za zdravje, Rovte 140
sobota, 18. 12.
Kvatrna

8h  Zvonka Nartnik, trideseti dan, Rovte 29a

===================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Ob  božičnem  praznovanju  slovenski  škofje  vsem  duhovnikom  in

diakonom, redovnikom in redovnicam, bogoslovcem in semeniščnikom, vsem
ožjim sodelavcem v župnijskih občestvih katoliške Cerkve na Slovenskem,
vsem našim zamejcem in zdomcem ter slovenskim misijonarjem, še posebej
pa vsem bolnikom in najbolj preizkušenim bratom in sestram (pri)voščimo
obilje Božjega kruha, ki naj vaše življenjsko okolje v letu 2011 spreminja v
sodobno hišo kruha za vse bližnje, ki so lačni pristne ljubezni!

Enako  voščilo  namenjamo  v  duhu  ekumenskega  sožitja  tudi  vsem
pravoslavnim in evangeličanskim bratom in sestram.

Vaši škofje     

4. Adventna nedelja

Evangelij: JEZUSOVA MATI JE IZ DAVIDOVEGA RODU        Mt 1,18-24

Evangelij 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 19. 12. do 26. 12. 2010:
nedelja, 
19.12.

7:30h – za farane
10h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše1
14h –  Adventna pobožnost z božično devetdnevnico

ponedeljek, 20.12. 18h  Frančiška Modrijan, godovna, Rovte 82a
 torek, 21. 12. Sv. Peter Kanizij, duhovnik in cerkveni učitelj

18h  Ivan in Antonija Kavčič, obletna
 sreda, 22. 12. 18h  iz družine Jeršič, Rovte 
 četrtek, 23. 12. Sv. Janez Kancij, duhovnik

18h  starši Skvarča, obletna, Rovte 7
petek, 24. 12.  8h  Štefan Mikuž in Ivana, obletna, Rovte 30

Zaključek božične devetdnevnice – prvi sveti večer
sobota, 25. 12. Božič – Jezusovo rojstvo

24h – polnočnica – za farane
8h  Manica in Ludvik Treven, obletna, Rovte 102
10h  Miroslav Moljk, Rovtarske Žibrše 4

nedelja, 
26.12.

Sveta družina – praznik – Sv. Štefan prvi mučenec
7:30h – za farane
10h  Lucija Pišljar, godovna, Rovtarske Žibrše 15

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
12. 12. Marja Čuk in Franja Klemen Jereb in Marijana Kunc
19. 1. Veronika Kavčič in Cilka Jereb Helena Rupnik in Karin Hladnik

25. 12. Polnočnica: Metka Bogataj in Lovro Skvarča
ob 8h Tadeja Gnezda in Jože 
Treven

Marijana Kunc in Jakob Skvarča

26. 12. Vilma Kunc in Franja Tušar Matjaž Gnezda in Mojca Skvarča
Pogrebne maše v decembru Mojca Skvarča



   Ostala oznanila:
* 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.

* V tednu po 3. Adventni nedelji bo spovedovanje veroučencev za božične 
praznike. Starše, vsaj enega za posamezno veroučno skupino prosim za 
pomoč, da bo zagotovljena disciplina in red.

* V četrtek 16.12. pričnemo z božično devetdnevnico, kot duhovno pripravo 
na praznik Jezusovega rojstva – Božič. Za vsak dan je določeno posebno branje.

* Jaslice v cerkvi letos postavijo fantje in dekleta iz Petkovca.

* V župnišču dobite kadilo, Marijanske koledarje, pratiko in božične 
voščilnice.

* V soboto 18.12. od 15h do 16h bo v župnišču v veroučni učilnici prvo 
preverjanje za Slomškovo bralno priznanje. S seboj prinesi knjige in mapo,
če jo že imaš, če jo še nimaš, jo dobiš na prvem preverjanju.

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

* Pred začetkom polnočnice bo v cerkvi blagoslov jaslic.

* Na praznik Svete Družine bo pri obeh mašah blagoslov otrok. 

* Župnijska Karitas obvešča, da je nabavila dva invalidska vozička, ki ga daje v 
izposojo za trenutne premostitve (dokler jih ne dobijo preko zdravstva) ali pa 
potrebe za prevoz k zdravniku in podobno.

  Ministriranje:
Teden od  12.12. –  19. 12. Primož Arhar, Ambrož Cigale, 

Aljaž Trpin in Jure Kunc

Teden od 19. 12. – 26. 12. Martin Skvarča, Urban Cigale in Alen Bogataj

  Časovni razpored čiščenja cerkve
sk. 7,  od 11. 12. – 17. 12. sk. 8,  od 18. 12. – 24. 12.

(24.12. je Sveti večer)

sk. 9,  od 25. 12. – 31. 12.

(25.12. je Božič)

Voščilo
Vsem faranom in farankam želim blagoslovljene in miru polne
božične praznike, da bi jih mogli lepo praznovati v krogu 
svojih družin in prijateljev.  Župnik

Voščilu se pridružuje župnijski pastoralni svet, gospodarski 
svet in župnijska Karitas

  

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

Oznanila od 12. 12. 2010 do 26. 12. 2010, Leto VI. št. 25

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

Božično praznovanje z vrhuncem sredi noči in v času zimskega sončnega
preobrata, ko se tema najdaljših noči pričenja umikati svetlobi dneva, nam
sporoča:  Bog  ne  zapušča  sveta!  Ostaja  z  nami  kot  Luč,  kot  Odrešenik!
Dokler bo obstajal svet, ne bo nikoli prenehala aktualnost angelove vesele
novice  iz  betlehemske  noči:  »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). Samo On je in ostane Pot (Jn
14,6) izhoda iz »dežele smrtne sence« (Iz 9,1).

Bog se je učlovečil v kraju z imenom Betlehem, kar pomeni »hiša kruha«.
S tem je razodel, da želi postati za nas »kruh življenja«. In v sveti evharistiji
je tudi postal. Letos smo na ta vidik pozorni toliko bolj, ker je v pastoralnem
letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti z geslom »Nosite bremena drug
drugemu!« (Gal 6,2) naša občutljivost še bolj usmerjena na pomanjkanje
kruha v najrazličnejših oblikah, ki ga v času krize občutijo mnogi med nami.
Ob  letošnjem  božiču  želimo  slovenski  škofje  izraziti  solidarnost  vsem  v
daljšajočih se vrstah pred vrati Karitas in drugih dobrodelnih ustanov; čutiti
želimo z vsemi brezposelnimi in drugače prizadetimi zaradi stečaja mnogih
podjetij  … Boleče je,  da na svetu toliko  ljudem primanjkuje  vsakdanjega
kruha, telesnega,  duševnega in duhovnega; človek namreč ne živi samo od
materialnega kruha, ampak tudi od kruha ljubečih odnosov, dobre besede in
toplega družinskega zavetja. Zato naj letos v naših srcih odmeva tudi geslo
leta boja proti revščini: »Nič revščine – ukrepaj takoj«. V teh novih stiskah
še bolj razumemo, zakaj se je Bog želel roditi v majhnosti, sredi revščine; v
kraju  z  imenom  Hiša  kruha.  Po  veličastnem  doživetju  slovenskega
evharističnega  kongresa  je  božič  spet  izziv,  da  drug  drugemu postajamo
»kruh«.                                                                                              >> 


