
3. Adventna nedelja
Evangelij: SREDI MED VAMI STOJI, A VI GA NE POZNATE   Jan, 1,6-8.19-28
Evangelij po Janezu

 Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Ta je prišel v pričevanje, da je pričeval o luči, da bi 
po njem vsi vero sprejeli. Ni bil on luč, ampak naj bi pričeval o luči. In to je Janezovo pričevanje, ko so 
Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali: »Kdo si ti?« Priznal je in ni tajil; 
priznal je: »Jaz nisem Kristus.« In vprašali so ga: »Kaj torej? Si Elija?« Rekel je: »Nisem.« »Ali si prerok?« 
Odgovoril je: »Ne.« Rekli so mu torej: »Kdo pa si? Tem, ki so nas poslali, moramo vendar odgovoriti. Kaj 
praviš sam o sebi?« Rekel je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi: Izravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel 
prerok Izaija.« In ti, ki so bili poslani, so bili izmed farizejev. In vprašali so ga ter mu rekli: »Kaj torej 
krščuješ, če ti nisi ne Kristus ne Elija ne prerok?« Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem z vodo; sredi med 
vami pa stoji on, ki ga vi ne poznate, ta, ki pride za menoj, ki pa je pred menoj in jaz nisem vreden, da bi mu 
odvezal jermen njegovega obuvala.« To se je zgodilo v Betaniji, onstran Jordana, kjer je Janez krščeval.  

Mašni nameni od 11.12.2011 do 17. 12. 2011:
nedelja, 
11.12.

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, moli ga otroški cerkveni zbor – v cerkvi
          spovedovanje za božične praznike

ponedeljek, 12.12. Devica Marija iz Guadalupe
18h  Zofija Kavčič, dano iz Avstrije

torek, 13.12. Sv. Lucija, devica in mučenka
18h  Frančiška, Zofka in Gabrijela Oblak, Rovte 7

sreda, 14.12. Sv. Janez od Križa, duhovnik in cerkveni učitelj
18h  iz družine Kogovšek, godovna, Rovte 118

četrtek, 15.12. 18h  Stanislav Merlak, godovna, Rovte 105
petek, 16.12. Začetek Božične devetdnevnice

18h  Pavel Loštrek, obletna  in starši Logar, obletna, Rovte 82h
sobota, 17.12.  8h  Ludvik Bizjan, dano od sosedov

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Med ljudstvom je sirakuška devica zelo priljubljena. V ljudski in cerkveni

pobožnosti je zavetnica vida in jo največkrat kažejo podobe s pladnjem in
parom oči na njem. Njen praznik- častijo na njen rojstni dan 13. Decembra-
je po julijanskem koledarju spadal z najkrajšim dnevom v letu. Ljudska vera
je povezala ugaslo luč njenih oslepljenih oči z ustrezno dolgo nočjo zimskega
sončnega  obrata.  Po  legendi  si  je  Lucija  iztaknila  oči,  da  bi  se  ognila
nadležnemu  snubcu  in  si  ohranila  devištvo.  Upodabljajo  jo  tudi  npr.  s
palmovo vejo, svetilko, knjigo, kelihom, mečem, bodalom in ognjem.

Svetilka  se  javlja  na  najstarejših  upodobitvah  in  daje  podobi  svetnice
vzvišen sijaj.  Z  očmi  na  pladnju  najpogosteje  prikazujejo  sv.  Lucijo  sicer
manj slavne, pa vendarle zanimive in za oko  prijetne upodobitve v naših
krajih, kot na primer slika Jerneja iz Loke iz leta 1540 v prezbiteriju cerkve v
Kravarju v Slovenski Benečiji.                                                               >>

4. Adventna nedelja 
Evangelij: GLEJ SPOČELA BOŠ IN RODILA SINA                                 Lk, 1,26-38

Evangelij po Luku
 V šestem mesecu pa je bil angel Gabrijel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici,

zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. In stopil je k njej in ji 
rekel: »Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj ta 
pozdrav pomeni. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, zakaj milost si našla pri Bogu. Glej, spočela boš in 
rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega 
očeta Davida in bo vladal v Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla 
angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in 
moč Najvišjega te bo obsenčila; in zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Sin božji. In glej, tvoja sorodnica 
Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki se imenuje nerodovitna; zakaj pri 
Bogu ni nič nemogoče.« Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel 
je šel od nje.  

 Mašni nameni od 18.12.2011 do 25.12.2011:
nedelja, 
18.12.

7:30h – za farane
10h  Marija in Franc Petrovčič, obletna, Petkovec 41
14h – Adventna pobožnost z rožnim vencem, litanijami in 

blagoslovom, molijo ga člani zakonske skupine
ponedeljek, 19.12. 18h  Vladislav Pivk, Rovte 32
torek, 20.12. 18h  Jeršič in Viktor Kogovšek, obletna in godovna, Petkovec 22
sreda, 21.12. Sv. Peter Kamizij, duhovnik in cerkveni učitelj

18h  Godobovski, Petkovec 8
četrtek, 22.12. 18h  Fištrovi, godovna, Rovtarske Žibrše 2
petek, 23.12. Sv. Janez Kancij, duhovnik

18h  Mihael Petkovšek, obletna, Rovte 131
sobota, 24.12. 
Kvatrna

8h   Ivan in Antonija Kavčič, obletna, Rovte 88
Zaključek devetdnevnice – Prvi sveti večer

nedelja, 
25.12.

BOŽIČ – Gospodovo rojstvo
       zapovedani in slovesni praznik
24h – polnočnica – za farane
8h – Zorna maša -  Marija Leskovec, godovna, Rovte 104c
10h – Dnevna maša -  Ludvik in Manica Treven, obl., Rovte 102

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Slika iz leta 1648 iz cerkve v Ortneku, kjer nastopa Lucija s sv. Barbaro,
slika v Lucijini cerkvi nad Studenicami iz poznega 17. Stol. Omembe vredna je
tudi  poznogotski  kip svetnice  v cerkvi  v  Britofu pri  Kranju iz  leta 1512 in
baročna soha v glavnem oltarju v cerkvi v Skaručni pri Ljubljani iz leta 1776.

Na slovenskem ozemlju je svetnici posvečenih več cerkva. Med njimi so bile
še  ne  davno  sloveče  božje  poti  na  slovenskem  Koroškem:  Rož  pri
Šentrupertu, Trata v Ziljski dolini, Blato pri Žvabku v Podjuni. Na Gorenjskem:
Skaručna pod Šmarno goro, Podgora pri Tržiču, Dražgoše v Selški dolini. 
 



Ostala oznanila:
* Na tretjo adventno nedeljo11.12. popoldne od 14h do 16h bo 

spovedovanje za božične praznike. Na razpolago bodo tuji spovedniki. 
Ne odlašajte na dneve pred Božičem, čeprav je od te nedelje še dva tedna 
do Božiča. Rožni venec molijo člani otroškega pevskega zbora.

* V ponedeljek 12.12. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane 
Župnijske Karitas.

* Spovedovanje za veroučence bo namesto verouka v tednu po tretji 
adventni nedelji. Za vsako skupino prosim za prisotnost enega od staršev,
da bo v času spovedovanja veroučencev  zagotovljen mir, da se bodo  
veroučenci v tišini pripravili na sveto spoved.

* V petek 16.12. bomo pričeli z božično devetdnevnico. K njej ste 
vabljeni vsi, predvsem pa birmanci.

* Na četrto adventno nedeljo 18.12. molijo pri adventni pobožnosti 
popoldne ob 14h rožni venec člani zakonske skupine. Po pobožnosti je
blagoslov vode za kropljenje.

* Na prvi sveti večer 24.12. pred božičem pokropite in pokadite svoje 
domove – pojdite „okrog ogla“ in molite rožne vence.

* Pred polnočnico bomo blagoslovili v cerkvi postavljene jaslice.

Ministriranje:
Teden od 11.12. do 18.12. Blaž Skvarča, Martin Skvarča in Pia Skvarča
Teden od 18.12. do 25.12. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Jerica Cigale

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

11.12. Vilma Kunc in Tadeja Gnezda Marijana Kunc in Klemen Jereb
18.12. Marjana Kavčič in Franja Tušar Mojca Skvarča in Helena Rupnik

25.12.
Polnočnica: Metka Bogataj in Vilma Kunc
ob 8h Tadeja Gnezda in Veronika Kavčič Branka Jereb in Matjaž Gnezda

Pogrebne maše za december Mojca Skvarča

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 11, od 10.12. do 16.12. sk. 12, od 17.12. do 23.12. sk. 13, od 24.12. do 30.12.

********************************************************
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 11.12.2011 do 25.12.2011, Leto VII. št. 25
SVETA LUCIJA, MUČENKA

Ta  svetnica  in  mučenka  je  živela  v  Sirakuzah  na  Siciliji  v  času  cesarja
Dioklecijana, to je ob koncu 3. stol. in v  začetku 4. stol.  Bila je iz premožne
hiše  in  zaročena.  Ko je  romala  na  grob mučenke  Agate  v  Katanijo,  da  bi
izprosila  ozdravljenje  svoji  bolni  materi,  se  ji  je  prikazala  svetnica  in  ji
napovedala skorajšnjo mučeniško smrt. Takoj po vrnitvi v Sirakuze je Lucija
razdrla zaroko  in začela razdajati svoje imetje siromakom. Užaljeni zaročenec
jo  je  zatožil  konzulu  Paskaziju,  da  je  kristjanka.  Taka  obtožba  je  bila  po
Dioklecijanovim odloku  o iztrebljanju kristjanov smrtno nevarna.  Lucijo so
vrgli v ječo in jo postavili pred sodišče. Kljub grožnjam ni hotela zatajiti svoje
vere. Paskazij jo je zato ukazal odpeljati v javno hišo, da bi jo onečastil, dal jo
je  žgati  z  ognjem,  polivati  z  vrelim  oljem in  s  smolo.  Ostala  je  trdna  in
neuklonljiva. Končno so jo obsodili na smrt z obglavljenjem. Pred smrtjo je še
utegnila prejeti evharistijo in napovedati skorajšnjo smrt cesarja Dioklecijana
in bližnji  konec preganjanja Kristjanov. Prerokba se je uresničila.  Po zmagi
Konstantina  Velikega  pri  Milvijskem mostu  leta  312  je  postalo  Krščanstvo
državna veroizpoved in Kristjani so smeli poslej javno izpovedovati svojo vero,
ne da bi jih zaradi tega zasledovali. Leto za tem je umrl cesar Dioklecijan.

Nad Lucijinim grobom so sezidali  cerkev. Koliko časa je Lucija počivala v
svojem grobu v Sirakuzah in kje so sedaj njene relikvije, ni mogoče dognati. O
usodi  Lucijinih  pozemeljskih  ostankov  je  ohranjenih  dvoje  povsem
nasprotujočih si izročil.

Češčenje sv. Lucije je izpričano na Siciliji že v V. stol., kar potrjuje napis, ki
so ga leta 1894 našli na pokopališču Sv. Janeza v Sirakuzah. V 6. Stol. je bi v
Sirakuzah samostan posvečen Sv. Luciji. Tudi v Rimu so Lucijo častili že v 6.
stol. Že v zgodnji Krščanski dobi je bilo torej češčenje sv. Lucije razširjeno v
vsej Italiji in je kmalu zajelo ves zahodni Krščanski svet, pa tudi naše kraje.

>>  


