
BOŽIČ – Gospodovo rojstvo
Evangelij: DANES VAM JE ROJEN ODREŠENIK                                   Lk, 2,1-14
Evangelij po Luku

 Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil 
Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz 
Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše 
in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili 
dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni 
bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov 
angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne 
bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu 
rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.« 
In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila:

»Slava Bogu na višavah

in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« .  

Mašni nameni od 25.12.2011 do 31. 12. 2011:
nedelja, 
25.12.

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

ponedeljek, 26.12. Sv. Štefan, prvi mučenec, praznik
7:30h – za domovino
10h  Stanislav Merlak, obletna, Rovte 105

torek, 27.12. Sv. Janez, apostol in evangelist, praznik
18h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

sreda, 28.12. Nedolžni otroci, mučenci, praznik
18h  Ludvik in Marica Skvarča, obletna, Rovte 11

četrtek, 29.12. Sv. Tomaž Becket, mučenec
18h  Franc Brenčič, godovna, Petkovec 39

petek, 30.12. Sveta družina, praznik
  8h  starše Bradeško, obletna, Rovte 50
17h  Edvard Marolt, obletna  in starši, Petkovec 42

sobota, 31.12. Sv. Silvester, papež
 8h  Matilda Leskovec, Rovte 104e
Drugi sveti večer

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
To božično voščilo slovenski škofje namenjamo vsem vam, dragi verniki v

župnijskih  občestvih,  vsem  duhovnikom  in  diakonom,  redovnikom  in
redovnicam,  bogoslovcem,  misijonarjem  in  misijonarkam  po  vsem svetu,
zamejcem, zdomcem, še posebej pa vsem ostarelim, osamljenim, bolnim, ki
ležite v jaslih svoje nemoči, vsem brezdomcem in zapornikom. Enako voščilo
velja vsem evangeličanskim in pravoslavnim kristjanom.

Vaši škofje             

Marija božja Mati, Novo leto, dan miru
Evangelij: NAŠLI SO MARIJO, JOŽEFA IN DETE IN ČEZ OSEM DNI SO MU DALI 

IME JEZUS                                                                                        Lk 2,16-21

Evangelij po Luku

Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim 
je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je 
vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za 
vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.
Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, 
preden je bil spočet v telesu. mogoče.« Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji 
besedi!« In angel je šel od nje.  

 Mašni nameni od 1.1.2012 do 8.1.2012:
nedelja, 1.1. Osmina Gospodovega rojstva

7:30h – za farane
10h  Feliks Bizjan, umrl v Franciji

ponedeljek, 2.1. Sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianski, škofa in cerkvena
učitelja

18h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1
torek, 3.1. 18h  Zdravka Trpin, trideseti dan, Rovte 160
sreda, 4.1. Sv. Angela Folinjska, redovnica

18h  Viktorija, Peter in Terezija Hladnik, Petkovec 37c
četrtek, 5.1. Sv. Janez Nepomuk Neumann, škof

  8h  Fani Leskovec, godovna, Petkovec 23
  Tretji sveti večer

Prvi petek, 6.1. Gospodovo razglašenje – Sveti trije Kralji,
slovesni praznik
  8h  Marica Mlinar, obletna, Rovtarske Žibrše 17a
18h  Jožefa Albreht, obletna in vsi  iz družine Jereb, Rovte 102a

sobota, 7.1. 
Prva duhovniška

Sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik
8h – v zahvalo za 85 let življenja, Rovtarske Žibrše 18

nedelja, 8.1. Nedelja Jezusovega krsta
7:30h – za farane
   10h  Aleš Treven, obletna, Rovte 182

Ministriranje:
Teden od 25.12. do 1.1. Aljaž Trpin, Jure Kunc in Beti Reven
Teden od 1.1. do 8.1. Alen Bogataj, Jaka Logar in Timotej Treven

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 13, od 24.12. do 30.12. sk. 14, od 31.12. do 6.1. sk. 15, od 7.1. do 13.1.

 



Ostala oznanila:
* Pred polnočnico bomo blagoslovili v cerkvi postavljene jaslice.

* Na god sv. Štefana, 26.12, diakona in mučenca bosta maši po 
nedeljskem redu. Pri obeh mašah je blagoslov soli, ki jo primešamo 
krmi za živino.

* V božični osmini obhajamo 27.12. god sv. Janeza, apostola in 
evangelista in 28.12. praznik nedolžnih otrok, mučencev. 
V petek 30.12. obhajamo praznik Svete Družine. Sveti maši bosta ob
8h in 17h, pri obeh mašah je blagoslov otrok.

* 31.12., zadnji dan civilnega leta, ko obhajamo god sv. Silvestra, 
papeža, se bomo po maši Bogu zahvalili z zahvalno pesmijo za preživeto 
leto. Ta dan je drugi sveti večer, zato po stari krščanski navadi pokropite 
in pokadite svoje domove in molite Rožene vence.

* Prvi dan civilnega leta obhajamo praznik Marije božje Matere in dan 
miru. Sveti maši bosta po nedeljskem redu. Pri obeh mašah je že 
ustaljeno darovanje za domačega župnika.

* 5.1., na predvečer praznika Svetih Treh Kraljev je tretji sveti večer. 
Pokropite in pokadite svoje domove in molite rožne vence. Sveta maša bo 
zjutraj ob 8h, po njej je blagoslov vode in krede.

* 6.1., na praznik svetih Treh Kraljev bosta maši ob 8h in 18h. To je 
misijonski dan otrok. Otroci prinesite v cerkev k jaslicam svoje 
denarne darove, ki ste jih nabirali za lačne otroke v adventnem času
v akciji „Otroci za otroke“.

* 7.1., na prvo soboto v januarju bomo po maši molili za nove duhovne in 
redovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

**************************************************************
  Vsem faranom in farankam želim in voščim blagoslovljene božične praznike, 

da bi jih doživeto obhajali po domovih in družinah.                 Župnik
**************************************************************

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

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

26.12. Jakob Skvarča in Cilka Jereb Marja Čuk in Ana Lukančič
30.12. ob 8h Franja Tušar ob 17h Karin Hladnik
1.1. Jakob Skvarča in Franja Tušar Klemen Jereb in Vilma Kunc
6.1. ob 8h Cilka Jereb in Vilma Kunc ob 18h Veronika Kavčič 

             in Lovro Skvarča
8.1. Metka Bogataj in Marjana Kavčič Mojca Skvarča in Karin Hladnik

Pogrebne maše za december Mojca Skvarča
Pogrebne maše za Januar Cilka Jereb     

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

Oznanila od 25.12.2011 do 8.1.2012, Leto VII. št. 26

Božično-novoletno voščilo slovenskih škofov

Božično bogoslužje in jaslice nas spet nagovarjajo s svojim sporočilom o
rojstvu Božjega Sina, »ki je zaradi nas in našega zveličanja prišel iz nebes in
se je utelesil po Svetem Duhu iz Device Marije in postal človek«. Ko na božič v
veroizpovedi vsako leto izgovarjamo te velike besede, pokleknemo.

V tej sveti noči se je po psalmistovi napovedi »pravičnost sklonila z nebes«
(prim. Ps 84). V letu, ko naj bi  se trudili  za večjo pravičnost v ljubezni  v
osebnem in družbenem življenju, se spomnimo, da je Novorojeni prišel, da bi
nas podprl v prizadevanju za dobro. Povili so ga v plenice, da bi raztrgal naše
grešne  vezi  in  nas  ogrnil  s  plaščem pravičnosti.  Postal  je  ubog,  da  bi  mi
obogateli.  Rodil  se  je  jokajoč,  da  bi  obrisal  naše  solze.  Rodil  se  je  ob
popisovanju izvoljenega ljudstva, da bi naša imena vpisal v knjigo življenja
Božjih otrok. Rodil se je na tujem, da bi nas privedel v nebeško domovino.
Rodil se je v Betlehemu, »hiši kruha«, in s tem napovedal, da nam bo zapustil
živi  kruh iz  nebes.  »Rodil  se  je  med potovanjem, da  bi  nas  spominjal  na
resnico, da smo in bomo le popotniki na zemlji« (sv. Gregor Veliki).

Božič je in ostaja velika in večna Luč, ki se je naselila med nami, da bi lahko
stalno dajala plamen našim slabotnim človeškim svetilkam. Brez nje nam te
lahko ugasnejo sredi teme življenjskih viharjev, tako da bi nas prevzela tema
zla, sebičnosti, socialne krivičnosti ali celo sovraštva, ki usužnjuje, podira in
ubija.

Sprejeti božič pomeni živeti v zavesti, da nismo več sami, ker je Bog z nami.
Božič  naj  v  naših  srcih  poživi  prepričanje  v  Božjo  ljubezen.  Ohranimo  to
prepričanje  v  srcu  vseh  366  dni  novega  leta.  Predvsem pa  se  v  svetlobi
božičnih praznikov prepoznajmo kot bratje in sestre, kot družina Božjih otrok,
ki bo sposobna graditi pravičnost v ljubezni.

>>  


