
4. Adventna nedelja
Evangelij: ODREŠENIK PRIDE K NAM                                                   Lk 1, 39-45

Evangelij po Luku

Marija pa je tiste dni vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo 
in pozdravila Elizabeto.  Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je dete v njenem telesu 
poskočilo; in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je z močnim glasom vzkliknila: 
»Blagoslovljêna ti med ženami in blagoslovljèn sad tvojega telesa! In od kod meni to, da pride k 
meni mati mojega Gospoda? Zakaj, glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava, do mojih ušes, je dete
v mojem telesu od veselja poskočilo. Blagor ji, ki je verovala; zakaj spolnilo se bo, kar ji je 
povedal Gospod!«

 Mašni nameni od 23.12.2012 do 29. 12. 2012:
nedelja, 
23.12.

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

ponedeljek, 
24.12. 

Prvi sveti večer
  8h  Franc Logar, godovna, Rovte 104

torek, 25.12. Božič – Gospodovo rojstvo, zapovedan in slovesni praznik
24h – Polnočnica – za farane
  8h – Zorna maša  starši Skvarča, bratje in sestre, obletna, Rovte 7
10h – Dnevna maša  Franc Brenčič, Petkovec 39

sreda, 26.12. Sv. Štefan, prvi mučenec, praznik, dan samostojnosti
7:30h  Mihael Petkovšek, obletna in Marko, obletna, Rovte 131
10h  Stanislav Merlak, obletna, Rovte 105

četrtek, 27.12. Sv. Janez, apostol in evangelist, praznik
18h  Pavla Loštrek in Valentin Novak, dano iz Žirov

petek, 28.12.  Nedolžni otroci, mučenci, praznik
18h  starši Jure in Marija Šebalj, Rovte 82i

sobota, 29.12. Sv. Tomaž Becket, mučenec
  8h  Matilda Leskovec, Rovte 104e

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h
23.12. Marjana Kavčič in Matjaž Gnezda Karin Hladnik in Mojca Skvarča
25.12. Polnočnica     24h Marjana Kavčič in Matjaž Gnezda

Zorna maša      8h Franja Tušar in Metka Bogataj
Dnevna maša 10h Helena Rupnik in Jerneja Kunc

26.12. Cilka Jereb in Jakob Skvarča Pia Skvarča in Mojca Skvarča
30.12. Beti Reven in Veronika Kavčič Branka Jereb in Klemen Jereb
1.1. ob 8h Marija Lukančič in Vilma Kunc Karin Hladnik in Mojca Skvarča
6.1. Metka Bogataj in Franja Tušar Jerneja Kunc in Lovro Skvarča

Pogrebne maše za december Helena Rupnik
Pogrebne maše za Januar 2013 Franja Tušar

Sveta družina, praznik- nedelja v božični osmini
Evangelij: DVANAJSTLETNI JEZUS MED UČITELJI                                    Lk 2,41-52

Evangelij po Luku
Njegovi starši so hodili vsako leto na velikonočni praznik v Jeruzalem. Ko je dopolnil dvanajst let 

in so po običaju praznika šli v Jeruzalem ter se po končanih prazniških dneh vračali, je deček Jezus 
ostal v Jeruzalemu in njegovi starši tega niso opazili. Misleč, da je pri druščini, so šli dan hoda ter 
ga iskali med sorodniki in znanci.  In ko ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali.  Po treh 
dneh so ga našli v templju, ko je sedel sredi učiteljev, jih poslušal ter povpraševal. In vsi, ki so ga 
slišali, so strmeli nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko so ga (starši) zagledali, so se 
zavzeli in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama to storil? Glej, tvoj oče in jaz sva te 
žalostna iskala.« In rekel jima je: »Kaj sta me iskala? Ali nista vedela, da moram biti v tem, kar je 
mojega Očeta?« Toda ona nista razumela besed, ki jima jih je rekel.
In vrnil se je z njima ter prišel v Nazaret in jima bil pokoren. In njegova mati je vse to ohranila v 

svojem srcu. In Jezus je napredoval v modrosti in starosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. 

  Mašni nameni od 30.12.2012 do 6.1.2013:
nedelja, 
30.12.

7:30h - za farane
10h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

ponedeljek, 31.12. 
drugi sveti večer

Sv. Silvester, papež
  8h  Edvard Marolt, obletna in starši, Petkovec 42

torek, 1.1. Sveta Božja Mati Marija – osmina Gospodovega rojstva
  8h  Alojzij Kavčič, obletna, Petkovec 6b
10h  Janez Mlinar, godovna, Rovte 7

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

18h  Vinko Slabe, obletna, Petkovec 16
četrtek, 3.1. Presveto Jezusovo ime

18h  Lojze Kavčič, obletna, Franc Kavčič obletna 
    in Marjanca Kavčič, godovna, Petkovec 8  

Prvi petek, 4.1. 18h  Manica in Ludvik Treven, obletna, Rovte 102
sobota, 5.1.  
Prva duhovniška

Tretji sveti večer
  8h  Jožefa Albreht, starši in brat Jereb, Rovte 102a

nedelja, 6.1. Gospodovo razglašenje – Sveti trije Kralji, 
slovesni praznik
7:30h – za farane 
10h  iz družine Habe, Rovte 57, dano od Frančišek Habe       

Ministriranje:
Teden od 23.12. do 30.12. Pia Skvarča in Blaž Skvarča
Teden od 30.12. do 6.1. Primož Arhar in Ambrož Cigale

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 17, od 22.12. do 28.12. sk. 18, od 29.12. do 4.1. sk. 19, od 5.1. do 11.1.



Ostala oznanila:
*  Na  četrto  adventno  nedeljo  23.12.  bo  popoldne  po  božični

devetdnevnici  in  rožnem  vencu,  ki  ga  moli  zakonska  skupina
blagoslov vode za kropljenje.

*  Na prvi  sveti  večer pred  Božičem pokadite  in  pokropite,  po  lepi  stari
krščanski navadi, svoje domove in prostore in molite rožne vence (»Gremo
okrog ogla«).

*  Na  praznik  Jezusovega  rojstva  –  Božič  bodo  tri  svete  maše:
Polnočnica ob 24h, zorna ali pastirska maša ob 8h in dnevna maša ob 10h.
Pred polnočnico bo v cerkvi blagoslov jaslic.

* Na praznik sv. Štefana 26.12., prvega mučenca in diakona bosta sveti maši
po nedeljskem redu.  Pri obeh mašah bo blagoslov soli, ki jo običajno
primešamo krmi za živino.

*  Nedelja  po  božiču  30.12.  je  praznik  svet  družine  (Jezus,  Marija,
Jožef).  Pri  obeh  mašah  bo  blagoslov  otrok. Starši  pripeljite  svoje
najmlajše k blagoslovu.

* Sedmi dan božične osmine 31.12., ko obhajamo zadnji dan civilnega
leta in god sv. Silvestra se bomo po maši Bogu zahvalili za preživeto leto
in  zapeli  zahvalno  pesem.  Ker  je  to  drugi  sveti  večer,  pokadite  in
pokropite svoje domove in molite rožne vence.

*  S praznikom Svete božje Mater Marije 1.1. pričenjamo novo civilno
leto, ki je leto vere. Sveti maši bosta ob 8h in 10h.  Nabirka pri obeh
mašah je ta dan namenjena za domačega župnika.

* Za prvi petek v mesecu januarju 4.1. 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 januarju 5.1. bomo po maši molili  za nove duhovne in
redovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. V letu vere naj bi poživili
obisk  svete  maše  na  pet  prvih  sobot  in  se  pri  pravili  na  posvetitev
slovenskega naroda Mariji, ki bo petnajstega avgusta.
Na prvo soboto po maši  bo v lopi  pod zvonikom blagoslov vode,
krede in kadila  pred praznikom Svetih Treh Kraljev.
Ta dan je tretji sveti večer, zato pokropite in pokadite svoje domove in
molite rožne vence.

*  Na  praznik  Svetih  Treh  Kraljev  6.1.  otroci  prinesite  v  cerkev  k
jaslicam  svoje  šparovčke  -  »Otroci  za  otroke«,   v  katere  ste  v
adventu zbiral denarne darove za otroke po svetu.

*  V  času  božičnih  praznikov  ni  verouka.  Verouk  bomo  pričeli  v
ponedeljek 7.1.2013.

 **************************************************************
Vsem  faranom  in  farankam  želim  blagoslovljene  in  miru  polne  božične
praznike, da bi jih mogli lepo praznovati v krogu družin in prijateljev. Župnik.
Voščilu se pridružujeva Peter in Ronko.

 **************************************************************
    

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

Oznanila od 23.12.2012 do 6.1.2013, Leto VIII. št. 26
BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

»Ne  bojte  se!  Kajti  glejte,  oznanjam  vam  veliko  veselje,  ki  bo  za  vse
ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus,
Gospod« (Lk 2,10–11).

So časi, ko slabe novice kar dežujejo. Naši časi so že taki. Verjetno tudi časi
pred 2012 leti v današnji Sveti deželi niso bili veliko bolj veseli. Kajti Sveto
pismo nam pravi,  da so vsi  ljudje  živeli  v velikem pričakovanju  (prim.  Lk
3,15),  kar  pomeni,  da  so  imeli  občutek,  da  tako  ne  more  iti  več  naprej
oziroma navzdol in da se mora nekaj zgoditi.

Res se je nekaj zgodilo. V prvi sveti noči se je rodil otrok, ki ni bil navaden
novorojenček,  ampak  Božji  Sin,  ki  je  prišel  živet  z  nami  naše  življenje,
revščino, preizkušnje in trpljenje, na koncu tudi smrt.

S tem, ko je prišel z nami živet naše bedno življenje, nam želi sporočiti, da
zaradi  preizkušenj,  ki  se  zgrnejo  na  nas,  ni  treba  obupati  nad  seboj  in
drugimi, ker tudi on ni obupal nad nami. Prišel je med nas, da bi nam dal
vedeti, da je tudi življenje v težavah in preizkušnjah smiselno in vredno, da
ga živimo. Prišel nam je vlit novega poguma, volje do življenja in zvestobe v
dobrem. Prišel nam je pokazat, s kakšnim zaupanjem v Boga naj sprejemamo
preizkušnje,  s  kakšno  stanovitnostjo  naj  vzdržimo  v  težavah,  s  kakšno
ljubeznijo  naj  odpuščamo  vsem,  za  katere  mislimo,  da  so  krivi  za  našo
nesrečo. Če se bomo dali tako poučiti betlehemskemu otroku, nam bo podelil
tisti  notranji  mir,  ki  so ga vsem ljudem, ki  so Bogu po volji,  v sveti  noči
obljubljali angeli.

Vsem, posebej še tistim, ki ste v najrazličnejših preizkušnjah zaradi bolezni,
izgube  zaposlitve,  negotovosti  glede  jutrišnjega  dne,  človeškega
nerazumevanja in v strahu pred prihodnostjo, vsem, ki ste daleč od svojih
najbližjih  in  osamljeni,  želimo Božje  bližine  in tolažbe in v tem duhu tudi
voščimo  blagoslovljene  in  tolažbe  polne  božične  praznike,  v  novem
Gospodovem letu 2013 pa Božjega varstva in opore.                Vaši škofje  


