
1. Adventna nedelja – nedelja Karitas  - Leto „B“
Evangelij: ČUJMO, KER NE VEMO, KDAJ PRIDE HIŠNI GOSPODAR   Mr, 13,33-37
Evangelij po Marku

 Pazite, čujte in molite! Zakaj ne veste, kdaj pride čas. Bo kakor pri človeku, ki je zapustil svoj 
dom in šel na pot, potem ko je svojim služabnikom izročil oblast, vsakemu lastno opravilo, in je 
vratarju naročil, naj čuje. Čujte torej, zakaj ne veste, kdaj pride hišni gospodar, ali zvečer ali 
opolnoči ali o petelinjem petju ali zjutraj,  da vas ob nenadnem prihodu ne najde spečih. Kar pa 
vam pravim, pravim vsem: Čujte!« 

Mašni nameni od 27.11.2011 do 03. 12. 2011:
nedelja, 
27.11.

7:30h – za farane,
10h  Janez Grum in Antonija Otrin, obletna, Rovte 137
14h – Adventna pobožnost z rožnim vencem, litanijami in
          blagoslovom

ponedeljek, 28.11. 18h  starši Jereb, obletna, Rovte 132
torek, 29.11. 18h  Marijana Justin
sreda, 30.11. Sv. Andrej, apostol

18h  Andrej Albreht, godovna, Rovtarske Žibrše 21
četrtek, 1.12. 18h  Marijan Celarc, godovna, Petkovec 34
Prvi petek, 2.12. 18h  Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116
sobota, 3.12. 
Prva duhovniška

Sv. Frančišek Ksaver, duhovnik
 8h  Franc Kavčič, godovna, Rovte 12

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Torej  smo še vedno v adventnem času pričakovanja  in upanja  popolne

uresničitve tistega odrešenja, ki se je odločilno začelo z Gospodovo smrtjo in
vstajenjem.

Adventni  čas  je  torej  čas  prebujenja:  da  svojo  pozornost  še  močneje
usmerimo k Odrešeniku, da računamo z njim in ne živimo več, kakor da ga
ni. Biti buden pomeni, da živimo z Njim in Zanj, pozorni na njegovo sporočilo
in v upanju na odrešenje, ki ga sicer še čakamo, da se razodene v vsej svoji
polnosti, vendar ne bo umanjkalo, ker je Bog zvest.

ljubljanski nadškof metropolit, msgr. dr. Anton Stres

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

27.11. Tadeja Gnezda In Jakob Skvarča Matjaž Gnezda in Cilka Jereb
4.12. Veronika Kavčič in Cilka Jereb Marja Čuk in Lovro Skvarča
8.12. ob 8h Franja Tušar ob 18h Vilma Kunc
11.12. Vilma Kunc in Tadeja Gnezda Marijana Kunc in Klemen Jereb

Pogrebne maše za november Tadeja Gnezda
Pogrebne maše za december Mojca Skvarča

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 9, od 26.11. do 2.12. sk. 10, od 3.12. do 9.12. sk. 11, od 10.12. do 16.12.

2. Adventna nedelja 
Evangelij: IZRAVNAJMO STEZE ZA GOSPODA                                    Mr, 1,1-8

Evangelij po Marku

 Začetek evangelija o Jezusu Kristusu, božjem Sinu. Kakor je pisal prerok Izaija: ‚Glej, pošiljam 
svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravljal tvojo pot; glas vpijočega v puščavi: 
Pripravite pot  Gospodovo, izravnajte njegove steze‘, prišel je Janez in je v puščavi krščeval ter 
oznanjal krst spreobrnitve za odpuščenje grehov. In prihajala je k njemu vsa Judeja in vsi 
Jeruzalemčani in so se mu, spovedujoč se svojih grehov, dajali krstiti v reki Jordanu. Imel pa je 
Janez obleko iz velblodje dlake in usnjen pas okoli ledij ter je užival kobilice in divji med. In 
oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in 
odvezal jermen njegovega obuvala. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim 
Duhom.« 

 Mašni nameni od 4.12.2011 do 11.12.2011:
nedelja, 
4.12.

Sv. Barbara, mučenka
7:30h – za farane
10h  Franc Logar, godovna, Rovte 104, maša za otroke
14h – Adventna pobožnost z rožnim vencem, litanijami in 

blagoslovom
ponedeljek, 5.12. 18h  Feliks Bizjan (umrl v Franciji), dano Petkovec 28
torek, 6.12. Sv. Nikolaj (Miklavž), škof

18h na Praprotnem Brdu  Silva Albreht, obletna, Praprotno  Brdo
6

sreda, 7.12. Sv. Ambrož, škof in Cerkveni učitelj
18h  starši Jereb, Rovte 157

četrtek, 8.12. Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik
  8h  Pavel Jereb, obletna, Rovte 33
18h  Marija Molk, Rovtarske Žibrše 9

petek, 9.12. 18h  Ludvik Bizjan, Petkovec 26a
sobota, 10.12. 8h vsi   Kogovškovi, Rovte 116
nedelja, 
11.12.

3. Adventna nedelja 
7:30h – za farane
10h   Marija Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2, dano iz
            Rovtarske Žibrše 30a
14h – Adventna pobožnost z rožnim vencem, litanijami in
          blagoslovom, spovedovanje za božične praznike

 Ministriranje:
Teden od 27.11. do 4.12. Aljaž Trpin, Jure Kunc in Beti Reven
Teden od 4.12. do 11.12. Alen Bogataj, Jaka Ligar in Timotej Treven
Vabilo
Zakonska skupina Ligojna, vabi na dobrodelni koncert „Za toplo 

ognjišče“, ki bo 3. decembra ob 18h v Ligojni pri Vrhniki v gasilskem domu. 
Prostovoljni prispevki so namenjeni družini Samotorčan pri nadaljevanju 
gradnje hiše. Sedem otrok je ostalo brez mame, mož brez žene.



Ostala oznanila:
* S prvo Adventno nedeljo 27.11. pričenjamo novo cerkveno leto – 

Leto „B“. Ta nedelja je tudi imenovana Nedelja Karitas, ker na to nedeljo 
sklepamo Teden Karitas, ki je potekal pod geslom: „Srce, ki vidi“. Za vsak 
dan je določeno ob božji besedi posebno razmišljanje in prošnje za vse 
potrebe po brošuri, ki jo je izdala Škofijska Karitas Koper s sodelavci in nosi 
naslov:  Pastoralno leto socialne pravičnosti 2011- 2012 – Pravičnost v 
ljubezni. Tretjina pušice prve adventne nedelje je namenjene Župnijski 
Karitas, dve tretjini pa Škofijski Karitas.

* Na prvo adventno nedeljo bo pri maši blagoslov adventnih vencev. 
Štiri vijolične sveče simbolizirajo štiri adventne nedelje. Za vsako 
prižgano svečo je svetloba močnejša, naše odrešenje se približuje, praznik 
Jezusovega rojstva je vedno bližje. Barva liturgičnih oblačil je vijolična, kar 
pomeni resno pripravo, zaupanje in spokorni značaj adventa, v katerega je 
vključena Sveta spoved ali obred sprave z Bogom.

* Tudi letos so otroci pri verouku prejeli adventne koledarje 2011 – 
Otroci za otroke. Uporabljati jih začnejo na prvo adventno nedeljo 27.11. 
in zaključijo  z Božičem. V sredini koledarja je list, iz katerega naredijo 
škatlico, v katere bodo zbirali svoje darove za lačne otroke. Za vsak dan je 
napisana izbrana poučna zgodba ali anekdota. Vodilo akcije je povzeto v 
pesmi: Vsi k Jezusu pojdimo, da se ljubezni naučimo,

    tako pravičnost bo med nami,tudi za otroke tam v daljavi.
    Česar se mi veselimo, radi z drugimi delimo.

* Na prvi petek v decembru 2.12. bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bodo litanije Srca 
Jezusovega s posvetilno molitvijo in blagoslovom.

* Na prvo soboto v decembru 3.12. bomo po maši molili za nove duhovne in 
redovne poklice, litanije Matere Božje in prejeli blagoslov.

* Na drugo adventno nedeljo 4.12. ob 10h se predšolski otroci od 
starosti četrtega leta naprej vabljeni k otroški maši. Ob 9:45h se 
zberete v veroučni učilnici, kjer se boste pripravili na sveto mašo, ob koncu 
pa se boste pridružili ostalim v cerkvi.

* V torek 6.1.2., na god sv. Miklavža je sveta maša na Praprotnem 
Brdu v cerkvi, ki je posvečena sv. Miklavžu (Nikolaju). Pridite in se 
priporočite temu božjemu dobrotniku otrok, pa tu odraslih.

* V torek 6.12. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje zakonske 
skupine.

* V četrtek 8.12. je slovesni praznik Brezmadežnega spočetja Device 
Marije, ali „Šmaren“ v adventu. Sveti maši bosta v cerkvi ob 8h in 18h.

* Na tretjo adventno nedeljo11.12. popoldne od 14h do 16h bo 
spovedovanje za božične praznike. Na razpolago bodo tudi drugi 
spovedniki. Čeprav je do Božiča še štirinajst dni, ne odlašajte na dneve pred
Božičem, svoje spovedi.  

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

Oznanila od 27.11.2011 do 11.12.2011, Leto VII. št. 24
ADVENT – NOVA PRILOŽNOST

Z adventom začenjamo novo bogoslužno leto, ki ga sprejemamo kot novo
priložnost, ki nam jo daje Bog. Vsak nov dan, nov teden, novo leto je dar,
nova naloga z novimi opravili.  Bog nam jih je zaupal,  da jih opravljamo v
odgovornosti do njega.

V evangeliju letošnje prve adventne nedelje odide gospodar na potovanje.
Služabniki začnejo upati, da ga ne bo več nazaj in začnejo življenje, naloge in
opravila  razporejati  po  svoje,  predvsem  pa  zase,  za  svojo  korist.  Danes
marsikdo misli, da tistega, kateremu dolguje vse, kar je in ima, ne bo nazaj –
ker ga verjetno sploh ni. Zato ni treba živeti v odgovornosti do nikogar. Ni
treba nikogar čakati, nikogar upoštevati, z nikomer drugim računati kakor s
samim seboj.

Advent je čas dolgih večerov in noči. V tem času odmeva svetopisemski klic
k budnosti in čuječnosti. Spanje in dremanje je zatopljenost vase, budnost je
pozornost  do  drugih  in  do  Drugega.  Budnost  in  čuječnost  je  odprtost,
pozornost,  odgovornost.  Odgovornost  pred  Bogom,  ko  smo  odprti  zanj  in
vemo, kaj vse mu dolgujemo in kaj vse pričakuje od nas. Poziv k budnosti je
poziv k dejavnemu življenju, ki ga živimo z vso zavzetostjo, v polni zavesti o
tem, kaj se dogaja z nami in okoli nas. Nasprotno stanje temu je dremavost,
sanjarjenje, neozaveščenost, polsen, ko se tega niti ne zavedamo.

Za jasno oceno in zavest o tem, kje smo in kaj se dogaja, je potrebno pravo
stališče, prava opazovalna točka, pravi zorni kot. Za nas je ta zorni kot Božji
pogled na svet in na nas. To je pogled z vidika Božjega razodetja, Svetega
pisma, zgodovine odrešenja in končno Gospodovega križa in vstajenja. S tega
vidika vidimo svet v zarji odrešenja, ki pa še ni v celoti uresničeno. »Novo
nebo in nova zemlja« še nista postala resničnost,  temveč sta še vedno na
obzorju Jezusovih obljub. Svet še tiči v zlu greha, krivic in nasilja. 

>>  


