
2. Adventna nedelja
Evangelij: VSI BODO DELEŽNI ZVELIČANJA                                        Lk 3, 1-6

Evangelij po Luku

V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj v Judeji in Herod 
četrtni oblastnik v Galileji in njegov brat Filip četrtni oblastnik v Itureji in deželi Trahonitidi ter 
Lizanija četrtni oblastnik v Abileni in ko sta bila velika duhovnika Ana in Kajfa, je Bog govoril v 
puščavi Janezu, Zaharijevemu sinu. In prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst pokore
za odpuščenje grehov, kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija:
»Glas vpijočega v puščavi: 

‚Pripravite pot Gospodovo, izravnajte njegove steze;
vsaka dolina naj se izpolni in vsak hrib in grič naj se zniža;
in kar je krivo, naj bo ravno in, kar je hrapavo, postani gladka pot;
in vse človeštvo bo videlo božje zveličanje.‘« 

Mašni nameni od 9.12.2012 do 15. 12. 2012:
nedelja, 
9.12.

 Peter Fourier, duhovnik
7:30h – za farane 
10h  Marija Brenčič, godovna in vsi  Fištrovi, Rovtarske Žibrše 30a
14h – Adventna pobožnost: Rožni venec, litanije z blagoslovom, 

molijo ga člani župnijske Karitas
ponedeljek, 
10.12. 

18h  Franc Kavčič, godovna, Rovte 12

torek, 11.12. 18h  Tone Kostanjšek, Rovtarske Žibrše 35
sreda, 12.12. Devica Marija iz Guadalúpe

18h – v čast Materi Božji, za zdravje oči, Rovtarske Žibrše
četrtek, 13.12. Sv. Lucija, devica in mučenka

18h  Lucija Kogovšek, god. in vsi  iz družine Kogovšek, Rovte 118
petek, 14.12.  Sv. Janez od Križa. Duhovnik in cerkveni učitelj

18h  Pavel Loštrek in starši Logar, obletna, Rovte 82h
sobota, 15.12.   8h  Alojzij Kavčič, dano od nečaka in nečakinji, Petkovec 6b

(Nadaljevanje iz prve strani)
»Ne delam namreč dobrega, ki ga hočem, marveč delam zlo, ki ga nočem«. (Rim 7, 19).

Kje  najpogosteje  ne  delamo  dobrega,  ki  si  ga  resnično  želimo?  Smo preskočili
nedeljsko  mašo  ali  zanemarili  molitev?  Smo  koga  zapostavili  ali  ogoljufali?  Ali
uporabljamo  svoja  sredstva  po  božji  volji?  Smo  se  vdali  zasvojenosti  ali  slabim
navadam?

Nič  ni  onkraj  božje milosti  in usmiljenja.  Letos pojdimo k zakramentu sprave s
ponižnim in predanim Srcem. 

******************************************************************
Bog nas nikoli ne pozabi, vsak dan nam daje življenje in zdravje, živež in obleko.
Kajpa mi njemu damo?
Dajmo mu jutranjo in večerno molitev.
Zjutraj se zahvalimo za preteklo noč, zvečer za vse dobrote dneva.

3. Adventna nedelja
Evangelij: Pripravimo se na odrešenje                                                 Lk 3,10-18
Evangelij po Luku
Ljudje so ga tedaj vpraševali: »Kaj naj torej storimo?« Odgovoril jim je: »Kdor ima dve suknji, naj

eno podarí tistemu, ki je nima; in kdor ima jedi, naj ravna enako.« Prišli so tudi cestninarji, da bi se 
dali krstiti, in so mu rekli: »Učenik, kaj naj storimo?« Odgovoril jim je: »Ne terjajte nič več, kakor 
vam je določeno.« Pa tudi vojaki so ga vpraševali: »Kaj naj pa mi storimo?« Rekel jim je: 
»Nikomur ne delajte sile, nikogar ne varajte in s svojo plačo bodite zadovoljni!« Ker pa je ljudstvo 
živelo v pričakovanju in so vsi v srcu mislili o Janezu, ali ni morda on Kristus, je Janez vsem 
govoril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu 
odvezal jermen njegovega obuvala: on vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. Velnico ima v 
roki, da bo svoje gumno očistil in spravil pšenico v svojo žitnico, pleve pa bo sežgal z neugasljivim
ognjem.« In še mnogo drugih opominov je dajal, ko je ljudstvu oznanjal evangelij. 

  Mašni nameni od 16.12.2012 do 23.12.2012:
nedelja, 
16.12.

7:30h - za farane
10h vsi iz družine Cigale, Rovtarske Žibrše 30
14h – Začetek Božične devetdnevnice in spovedovanje za božične 
praznike. Rožni venec, molijo člani ŽPS

ponedeljek, 17.12. 18h  Marija Šebalj, Rovte 104c
torek, 18.12. 18h  Marija Brence, godovna, dano iz Ravnika
sreda, 19.12. 18h  Marija Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2
četrtek, 20.12. 18h – v dober name, Praprotno Brdo 12  
petek, 21.12. Sv. Peter Kamizij, duhovnik in Cerkveni učitelj

18h  Ivan Kavčič in Antonija, obletna, Rovte 82j
sobota, 22.12.  
kvatrna

  8h  Jožefa Skvarča, obletna, Rovte 50

nedelja, 
23.12.

4. Adventna nedelja 
7:30h – za farane 
10h vsi  Celarc, dano Rovte 82j
14h – Božična devetdnevnica - Rožni venec moli zakonska skupina  

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

9.12. Veronika Kavčič in Metka Bogataj Branka Jereb in Tadeja Gnezda
16.12. Vilma Kunc in Cilka Jereb Helena Rupnik in Klemen Jereb
23.12. Marjana Kavčič in Matjaž Gnezda Karin Hladnik in Mojca Skvarča

Pogrebne maše za december Helena Rupnik

Ministriranje:
Teden od 9.12. do 16.12. Alen Bogataj, Aljaž Trpin in Jure Kunc
Teden od 16.12. do 23.12. Jerica Cigale in Beti Reven

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 15, od 8.12. do 14.12. sk. 16, od 15.12. do 21.12. sk. 17, od 22.12. do 28.12.



Ostala oznanila:
*  Na  drugo  adventno  nedeljo  9.12.  je  maša  za  otroke  ob  10h. V

veroučni učilnici naj se zberejo ob 9:45h otroci od 4 leta naprej, da se bodo
ob gospe Metki in Karin pripravljali na mašo in se nato ob koncu svete maše
pridružili ostalim v cerkvi.

* Na Miklavževo nedeljo 9.12. je v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja ob 16h sklep
jubilejnega  leta  ob 550 -  letnici  ustanovitve  ljubljanske  škofije.  Slovesno
mašo bo ob somaševanju duhovnikov vodil kardinal Franc Rode.

*  Na  tretjo  adventno  nedeljo  16.12.  bo  popoldne  ob  14h  začetek
»božične devetdnevnice«. Rožni venec molijo člani ŽPS. Ob enem bo od
14h do 15:30h prilika za sveto spoved za božične praznike.

* Na četrto adventno nedeljo 23.12. bo popoldne po devetdnevnici in
rožnem  vencu,  ki  ga  moli  zakonska  skupina  blagoslov  vode  za
kropljenje.

*  Spovedovanje veroučencev od četrtega do devetega razreda bo v
tednu po tretji adventni nedelji 16.12., namesto verouka.

* V decembru obnovite tudi naročnino za verske časopise in revije za
leto 2013.

Naslov Cena v €

Družina 2013 83,20

Ognjišče 27,00

Prijatelj 11,77

Misijonska obzorja 9.00

Mohorjeve knjige 44,00

*  V  župnišču  dobite:  kadilo,  družinske  pratike,  marijanske  koledarje  in
voščilnice

* Župnijska Karitas ima trenutno na voljo za izposojo dva invalidska vožička,
dve hodulji in nekaj birgelj. Bolniška postelja je trenutno na izposoji.

**************************************************************
ZAHVALA

Župnijska  Karitas  Rovte  se  zahvaljuje  Julijani  Belca  iz  Petkovca  18  za
darovano hoduljo. 
Osnovni šoli Rovte za izdelavo čestitk za božično novoletne praznike.
Brigiti Lukan za izdelavo voščilnic za rojstne dneve starejših.
**************************************************************
    

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

Oznanila od 9.12.2012 do 23.12.2012, Leto VIII. št. 25
PREIŠČI ME, O BOG!

Adventno izpraševanje vesti.

Tudi v letošnjem adventu nas Bog potrpežljivo kliče. Nežno nam preiskuje srce in
nas spodbuja, naj se odvrnemo od grehov, ki ovirajo naš odnos z njim. 

Ko se torej  pripravljamo na adventno spoved,  glejmo z  očmi Svetega Duha. Ne
bojmo se: dal nam bo popolno ravnotežje spodbude in vzgoje. Še več, takoj, ko se
bomo pokesali, bo odstranil breme naših grehov in nas bo prežel z novo svobodo in
veseljem.

»Gospod, preizkusil si me in me poznaš (Ps 139, 1).

Odprimo srce Bogu. Pustimo mu, da bo z nami preiskal naše misli. Ali kdaj dvomimo
o njegovi dobroti in usmiljenju? Imamo težave z vero? Mogoče mislimo, da Bog lahko
odpušča drugim, nam pa ne? Pustimo mu, da nam bo pomagal polneje verovati.

»Nič ne skrbite!« (Flp 4,6)

Pogosto  nas  je  strah,  ker  hočemo imeti  popoln  nadzor  in  ne  zaupamo božjemu
načrtu. So v našem življenju področja, ki jih nočemo  izročiti Bogu? Ali verujemo, da
nas ljubi in nam hoče samo dobro? Ali nas razjedajo skrbi,kadar naletimo na težave?
Smo  se  pripravljeni  otresti  tesnobe,  nesti  svoje  potrebe  pred  Gospoda  in  se  mu
zahvaljevati v vsakršnih okoliščinah (prim. Tes 5, 18)?

»Pazite, da ne bo pognala nobena grenka korenina, ki bi povzročila zmedo (Heb 12, 15).

Kaj pa naši odnosi? Ali spoštujemo in cenimo ljudi okoli sebe? Smo vskipljivi? Se
oklepamo zamer? Ali pestujemo zagrenjenost, ali neodpuščanje? Ponesimo vse to pred
Gospoda in pustimo Svetemu Duhu, da nas bo prežel z usmiljenjem.

»Iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta«. (Lk 6, 45)

Besede so presežek naših misli. Ali kdaj nismo govorili ljubeznivo in dobrohotno? Se
vztrajno predajamo zajedljivosti? Ali grdo govorimo, kadar ni vse po naše? Ali  bolj
kritiziramo  kot  spodbujamo?  Prosimo  Gospoda,  naj  nam  spreobrne  srce  in  nam
pomaga ujeti grde besede, še preden bodo prišle iz naših ust.                               >>


