
2. Adventna nedelja
Evangelij: ZDRAVA MILOSTI POLNA, GOSPOD JE S TEBOJ                   Lk 1,26-38
Evangelij po Luku

  Mašni nameni od 8.12.2013 do 14. 12. 2013:
nedelja, 
8.12.

 Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni 
praznik

 7:30h – za farane
 10h  Andrej, Marija, Stanislav in Frančiška Treven, godovna, 

Rovte 114
14h – Adventna pobožnost

Rožni venec in litanije Matere Božje  z blagoslovom
ponedeljek, 9.12.  18h vsi  iz družine Jesenko, Rovte 34
torek, 10.12.  18h  Janez Kogovšek, osmi dan, Rovte 118
sreda, 11.12.  Sv. Damaz, papež

 18h  Marija Leskovec, godovna, Rovte 104e
četrtek, 12.12.  Devica Marija iz Guadalupe, god

 18h  Ivana in Janez Pivk, Rovte
petek, 13.12.   Sv. Lucija, devica in mučenka

 18h  Jožefa Skvarča, obletna,  Rovte 50
sobota, 14.12. Sv. Janez od Križa, duhovnik in učitelj

 8h  Zvonka Nartnik, obletna, Rovte 29a
*****************************************************************************

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Drug drugega sta vodila k svetosti,  kot bi  to morali  početi  vsi zakonci.
Postajala sta »eno srce in ena duša«. Toda Christopher kljub temu žene ni
mogel  pripraviti  do  tega,  da  bi  se  pogovorila,  kako  bi  najbolje  služila
Gospodu, ko bi eden od njiju umrl. Predlagal je, da bi si obljubila, da se ne
bosta znova poročila, saj se bosta le tako lahko popolnoma osredotočila na
Boga.  Toda  Ivana  je  vsakokrat  spremenila  temo  pogovora.  Preprosto  ni
hotela razmišljati o prihodnosti brez moža.

Z vabilom d`Anlezyja pa se je uresničila možnost, ki se je je Ivana bala.
Ko sta se moška plazila po gozdu, se je sosedova puška po nesreči sprožila.
Smrtno  ranjeni  Christopher,  mu  je  takoj  odpustil:  »Umiram  moj  dragi
bratranec, prijatelj. Z vsem srcem ti odpuščam. Nisi nalašč ustrelil. Ne greši
in ne sovraži se, saj nisi ničesar storil narobe.

Prosil je, naj pokliče duhovnika, in poslal po Ivano, ki je samo dva tedna
pred tem rodila  njunega najmlajšega otroka.  Pritekla  je  in  pretresena od
žalosti molila: »Gospod, vzemi mi vse, kar imam, družino, dobrine, otroke,
samo prizanesi ljubemu možu, ki si mi ga dal«. Čez devet dni je Christopher
umrl.

Po  več  kot  štirih  letih  zavračanja  sestanka  z  baronom  mu  je  Ivana
nazadnje vendarle  odpustila,  po čemer je tako dolgo hrepenel.  Da bi  mu
dokazala, da resno misli, je celo postala botra njegovemu otroku.

3. Adventna nedelja 
Evangelij: JANEZ KRSTNIK SPRAŠUJE O KRISTUSU                         Mt 11, 2-11
Evangelij po Mateju
Ko pa je Janez v ječi slišal o Kristusovih delih, je poslal svoje učence, da bi mu rekli: »Ali si ti,
kateri mora priti, ali naj drugega čakamo?« In Jezus jim je odgovoril: »Pojdite in sporočite Janezu,
kar slišite in vidite: slepi spregledujejo in hromi hodijo, gobavi se očiščujejo in gluhi dobivajo
sluh,  mrtvi  se obujajo  in  ubogim se  blagovest  oznanja;  in  blagor  mu,  kdor  se  nad  menoj  ne
spotakne.« Ko pa so ti odhajali, je začel Jezus ljudstvu govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v
puščavo? Trst, ki ga veter maje? Ali kaj ste šli gledat? Človeka, oblečenega v mehka oblačila?
Glejte,  kateri  nosijo mehka oblačila,  so v kraljevih hišah. Ali  kaj  ste šli  gledat?  Preroka?  Dà,
povem vam, več ko preroka. Zakaj ta je tisti, ki je o njem pisano: ‚Glej, pred tvojim obličjem
pošiljam svojega glasnika, ki ti bo pripravljal pot pred teboj.‘ Resnično, povem vam: Med rojenimi
od žená ni vstal nobeden večji ko Janez Krstnik; in vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu
večji od njega.

   Mašni nameni od 15.12.2013 do 22.12.2013:
nedelja, 
15.12.

 7:30h – za farane
 10h  Lucija Pišljar, godovna, Rovtarske Žibrše 15
14h – Adventna pobožnost – rožni venec in litanije MB z blagoslovom
       Spovedovanje za božične praznike do 15:30h

ponedeljek, 
16.12. 

 18h  Franc Brenčič, trideseti dan, Petkovec 14

torek, 17.12.  Začetek božične devetdnevnice 
 18h  Franc Osterman, trideseti dan,  Rovtarske Žibrše 36

sreda, 18.12.  18h  Jožef Jesenko, Rovte 34
četrtek, 19.12.  18h  Frančiška Modrijan, godovna, Rovte 82a
petek, 20.12. 18h  Erna Košir, godovna, Rovte 82c
sobota, 21.12.  Sv. Peter Kanizij, duhovnik in učitelj

  8h  Edvard Marolt in starši, obletna, Petkovec 42
nedelja, 
22.12.

 4. Adventna nedelja
 7:30h – za farane
 10h  iz družine Kogovšek, godovna, Rovte 118
14h – Adventna pobožnost z Božično Devetdnevnico

V decembru obnovite tudi naročnino za verske časopise in revije za
leto 2014.
Družina 2014 do konca januarja: 89,44€, nato 93,60€
Ognjišče 2014: 27.50€; po pošti 28,25€
Prijatelj 2014: 11,70€ 
Misijonska obzorja 2014: 9€
Mohorjeve knjige 2015: do konca februarja 45€, nato 65€
V župnišču dobite: kadilo, družinske pratike, marijanske koledarje in
voščilnice.
Župnijska Karitas obvešča,  da  ima trenutno na voljo  za izposojo: dve
bolniški postelji, invalidski  voziček, dve hodulji in nekaj birgelj. Ena bolniška
postelja je na izposoji.



    Ostala oznanila:
*  Na  drugo  adventno  nedeljo  8.12.  obhajamo  praznik  Brezmadežnega

spočetja Device Marije. Zato je sveta maša je od tega praznika. Sveto pismo
nam v knjigi Razodetja kaže Brezmadežno kot »veliko znamenje na nebu: ženo
obdano  s  soncem in  pod  njenimi  nogami  mesec  in  na  njeni  glavi  venec  iz
dvanajstih zvezd«(12,1).

* V sredo 11.12 ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Tema
srečanja je: »Moja pot od številnih dejavnosti k izviru«. (Priročnik: Na poti k
izviru, str.12).

* Na tretjo adventno nedeljo 15.12. je popoldne od 14h do 15:30h prilika
za sveto spoved za mladino in odrasle.

* Na tretjo adventno nedeljo je tudi molitveni dan za duhovne poklice na
Brezjah za vrhniško dekanijo. Ob 15h molitvena ura, ob 16h sveta maša.
Prav je, da bi se kdo udeležil tega duhovnega srečanja in molitev za duhovne
poklice.

* Spoved za veroučence od 4. do 9. razreda bo v tednu po tretji adventni
nedelji namesto verouka.

* Z »Božično devetdnevnico« bomo pričeli v torek 17.12. Ta bo združena s
sveto mašo. Za vsak dan je napisana zgodba. Avtorica Viktorija Slovša sama
pravi: »Te zgodbe so napisane po korakih. Vsaka te napelje korak za korakom
bližje k rojstvu Jezusa. Zgodbica je napisana z namenom, da bi vsak od nas v
tej pripravi na  Božič pripravljal dvoje jaslice. Tiste, ki jih vidimo in jih lahko
vidijo tudi drugi. Druga jaslice so pa tiste, ki jih bomo postavljali v svojem srcu s
pomočjo različnih talentov, dobrih del ...«.
Letos bodo otroci zbirali puzzle, osem delov in sestavljali jaslice. Na hrbtni strani
bodo imeli napisano nalogo.

   S. O. S. Molitev – Nekdo bo molil zate. Pokliči vsak dan med 20h in 22h
na 031 533 133. Od 9. septembra 2013 naprej je Skupnost Emanuel z več
zunanjimi  sodelavci  začela  s  posebno  dejavnostjo  v  Cerkvi  –  odprli  smo
telefonsko linijo, na katero lahko kdorkoli pokliče zato, da z njim in zanj molimo.
Molilec na drugi strani telefona je vedno v kapeli pred Najsvetejšim. Vsak mesec
se za prejete namene daruje tudi sveta maša.

Helena Reberc in Mihaela Kastelic, koordinatorki.                 
 Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h

8.12. Veronika Kavčič in Vilma Kunc  Mojca Skvarča in Nevenka Malavašič
15.12. Beti Reven in Franja Tušar  Helena Rupnik in Jerneja Kunc
22.12. Marjana Kavčič in Marija Lukančič  Pia Skvarča in Branka Jereb

Pogrebne maše za december  Vilma Kunc

   Ministriranje:
Teden od 8.12. do 15.12. Pia Skvarča in Blaž Skvarča
Teden od 15.12. do 22.12. Alen Bogataj in Ambrož Cigale

   Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 17, od 7.12. do 13.12. sk. 18, od 14.12. do 20.12. sk. 19, od 21.12. do 27.12.

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

Oznanila od 8.12.2013 do 22.12.2013, Leto IX. št. 25
SVETA IVANA ŠANTALSKA – POT DO ODPUŠČANJA

»Neodpuščanje, zagrenjenost, zamerljivost in jeza so kot štiri stene jetniške
celice. Odpuščanje je ključ, ki človeku odpira vrata, da se osvobodi«. To je
rekel Robert Enright, katoliški profesor psihologije in Markcist, v znanstveni
raziskavi odpuščanja. Vendar ne bi bilo prav nič presenetljivo, če bi te besede
našli  v zapisih Svete Ivane Šantalske, ki je leta 1610 s svetim Frančiškom
Saleškim ustanovila red Marijinega obiskanja.

Iz izkušenj je vedela, kako ključno in zahtevno je odpuščanje. Trpela je
zaradi  obrekovanja,  sporov in  nasprotovanja,  na  katere  je  naletela,  ko  je
ustanovila novo redovno skupnost. Skoraj devet let je bila žena in mati. Nikoli
ni  sanjala  o  tem,  da  bi  postala  redovnica.  Moža  Christopherja,  vojaka  in
dvorjana, ki je služil Francoskemu kralju Henriku IV., ji je poiskal oče. Bila sta
si »pisana na kožo« in imela sta »Kreposti, ki so jih med plemstvom imeli za
občudovanja  vredne in nujne«.  Njen mož je podedoval veliko premoženje.
Medtem,  ko  je  bil  na  bojišču,  je  morala  sama  vzgajati  otroke,  upravljati
kmetijo in delavce, ter plačevati dolgove, ki si jih je Christopher nakopal pred
poroko. Ivano sta krepčali molitev in vsakodnevna udeležba pri sveti maši.
Ivanin mož je imel še pred zakonom nezakonsko hčerko. Hčerke ni zapustil,
ampak sta jo oba sprejela v svoj zakon. Ivana je tako pridobila njegovo srce.
Njeno odpuščanje in dobrota sta postala temelj  za srečen dom. Mož se je
zgodaj upokojil iz vojske. Hotel je biti z Ivano. Posvetni blišč je obledel spričo
kreposti njegove ljube žene.

Njun sosed je bil baron Luis. Bil je Cristopherjev bratranec in tesen prijatelj.
Nekega jesenskega dne leta 1601 se je ustavil v Bourbillyju in predlagal, da bi
šla lovit. Christopher je pravkar okreval po hudi bolezni. V miru in tihoti doma
je resneje razmišljal o Bogu in smislu življenja. Med tem, ko ko ga je Ivana
negovala, sta imela dolge pogovore o tem, kako bosta Boga postavila na prvo
mesto.                                                                                                >>


