
4. Adventna nedelja
Evangelij: JEZUSOVA MATI JE IZ DAVIDOVEGA RODA                   Mt 1,18-24
Evangelij po Mateju
 Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako: Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, 
je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. Ker je bil Jožef, njen mož, pravičen in 
je ni hotel osramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Ko pa je to premišljeval, glej, se mu prikaže v
spanju Gospodov angel in pravi: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marijo, svojo ženo; 
kar je namreč spočela, je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, zakaj on bo 
odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je spolnilo, kar je bil 
Gospod napovedal po preroku, ki pravi: »Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval
Emanuel, kar pomeni: Bog z nami.« Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil 
Gospodov angel, ter je svojo ženo vzel k sebi. 

  Mašni nameni od 22.12.2013 do 28. 12. 2013:
nedelja, 
22.12.

 7:30h – za farane
 10h  iz družine Kogovšek, godovna, Rovte 118
14h – Adventna pobožnost – rožni venec in litanije MB z blagoslovom
       Spovedovanje za božične praznike do 15:30h

ponedeljek, 
23.12.

 18h  Mihael in Marko Petkovšek, obletna, Rovte 131

torek, 24.12.   8h  Fani Leskovec, godovna, Petkovec 23
 Prvi sveti večer 

sreda, 25.12.  Božič – Gospodovo rojstvo, slovesni in zapovedan praznik
 24h – Polnočnica, za farane
  8h Zorna maša,  Marica in Ludvik Treven, obletna,  Rovte 102
 10h Dnevna maša,  iz družine Skvarča, obletna, Rovte 7 

četrtek, 26.12.  Sv. Štefan, mučenec - Dan samostojnosti
  7:30h – za domovino
 10h  Aleš Treven, obletna, Rovte 82

petek, 27.12.   Sv. Jane, Apostol in evangelist
 18h  Janez Mlinar, godovna,  Rovte 7

sobota, 28.12. Sv. nedolžni otroci, mučenci
 8h – za mir in razumevanje na svetu

****************************************************************************************
Vsem faranom in farankam, ter sodelavcem v pastorali  in na gospodarskem področju
voščim božično novoletne praznike z pesmijo duhovnika Franca Juvana:

Lučke v srcih si prižgimo, 
pokleknimo k jaslicam!
Božje Dete počastimo, 
ki prišlo z nebes je k nam.

Za Božične dni prinesi,
iz nebes nam božji mir,
da naš dom bo vedno srečen,
v tebi, ki si sreče vir. 
               vaš župnik

Jezušček naš bratec rajski,
ti prav dobro nas poznaš.
Naša srca blagoslovi,
ki nad vse jih rad imaš.

Voščilu  se  pridružuje:   Župnijski  pastoralni  svet,
Gospodarski svet in Župnijska Karitas Rovte,
ter Peter in Ronko

Sveta družina, praznik 
Evangelij: JOŽEF PO BOŽJI VOLJI REŠI SVETO DRUŽINO             Mt 2, 13-15.19-23

Evangelij po Mateju

Ko so odšli, glej,  se Gospodov angel prikaže Jožefu v spanju in pravi: »Vstani, vzemi dete in
njegovo mater in béži v Egipt in bodi tam, dokler ti ne porečem! Herod bo namreč dete iskal, da bi
ga pogubil.« In vstal je, še ponoči vzel dete in njegovo mater in se umaknil v Egipt. Bil je ondi do
Herodove smrti, da se je spolnilo, kar je bil Gospod povedal po preroku, ki pravi: »Iz Egipta sem
poklical svojega sina.«
Ko pa je Herod umrl, glej, se Gospodov angel prikaže v spanju Jožefu v Egiptu in reče: »Vstani,
vzemi dete in njegovo mater in pojdi v izraelsko deželo; zakaj pomrli so, kateri so detetu stregli po
življenju.« In vstal je, vzel dete in njegovo mater in prišel v izraelsko deželo. Ker pa je slišal, da v
Judeji vlada Arheláj namesto svojega očeta Heróda, se je bal tja iti. In v spanju opomnjen se je
umaknil  v  galilejske  kraje.  Prišedši  tja  se je  nastanil  v  mestu,  imenovanem Nazaret,  da se je
spolnilo, kar so govorili preroki, da bo Nazarejec. 

   Mašni nameni od 29.12.2013 do 5.1.2014:
nedelja, 
29.12.

 7:30h – za farane
 10h  Alojzij Kavčič, obletna, dano Debelak – Podnart 

ponedeljek, 
30.12. 

 18h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

torek, 31.12.  Sv. Silvester, papež
  8h  Anton in Marija Treven,  Petkovec 46
 Drugi sveti večer – zadnji dan civilnega leta

sreda, 1.1. Marija božja Mati, praznik; Novo leto; Dan miru
Začetek meseca verskega tiska
   8h  Starši Leskovec, Petkovec 23
 10h  Vinko Slabe, obletna, Petkovec 16

četrtek, 2.1.  Sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa in Cerkvena 
učitelja
 18h  Francka Marolt, obletna, Rovte

Prvi petek, 3.1. Presveto Jezusovo ime  
18h  Lojze in Franc Kavčič, obl. in Marjanca Kavčič god. Petkovec 8

sobota, 4.1. 
Prva duhovniška

  8h  Jožefa Albreht in vsi  iz družine Jereb, obletna, Rovte 102a

nedelja, 5.1.  2. Nedelja po Božiču
Sv. Janez Nepomuk Neumann. škof

 7:30h – za farane
 10h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše1

*************************************************************
Obvestilo 
Podelitev  zakramenta  Svete  Birme  bo  v  naši  župniji  Rovte  na  6.
Velikonočno nedeljo, 25. maja ob 9h dopoldne. Birmovalec je generalni
vikar ljubljanske nadškofije. (SSŠ/12, str. 262).



    Ostala oznanila:
* Na 4. adventno nedeljo popoldne od 14h - 15:30h je spovedovanje 

odraslih in mladine za božične praznike. Na razpolago bodo trije spovedniki,
dva v cerkvi, eden v zimski kapeli. Spovedovanje bo združeno s adventno 
pobožnostjo, devetdnevnico in blagoslovom.

* Na 4.adventno nedeljo, 22. 12., bo pri maši ob 10h blagoslov vode za kropljenje.
* Pred vsemi tremi »svetimi večeri«, pred Božičem, Novim letom in 

Svetimi Tremi Kralji po stari krščanski navadi pokropite, pokadite svoje 
domove, ter molite rožne vence in pojdite »okrog vogla«.

* Na praznik Jezusovega rojstva bodo tri svete maše: polnočnica, zorna in 
dnevna maša. Pred polnočjo bo v cerkvi blagoslov postavljenih jaslic.

* Na god Svetega Štefana, prvega mučenca, bo pri obeh mašah blagoslov 
soli, ki jo ponavadi primešamo krmi za živino. To je tudi Dan samostojnosti, 
zato bo prva maša namenjena molitvi in prošnji za našo domovino.

* V nedeljo 29. 12. obhajamo praznik Svete Družine, zato bo pri obeh 
mašah že običajen blagoslov otrok. Starši pripeljite svoje najmlajše k 
blagoslovu.

* Zadnji dan civilnega leta, 31. 12., se bomo pri maši zahvalili Bogu za preživeto 
leto in ga prosili še za naprej. Po obhajilu bomo zato zapeli zahvalno pesem.

* Na dan Novega leta 1. 1. obhajamo praznik Marije božje Matere, pa tudi 
dan miru in začet meseca verskega tiska. Na ta dan je pri obeh mašah že 
ustaljeno darovanje za domačega župnika.

* V tednu po Novem letu je prvi petek in prva sobota. Za prvi petek bom v 
dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po maši 
zvečer bomo zmolili litanije Srca Jezusovega , na prvo soboto pa litanije Matere 
božje, ter molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V času božično - novoletnih počitnic ni verouka, pač pa naj se veroučenci
udeležujete prazničnih maš.               

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

22.12. Marjana Kavčič in Marija Lukančič  Pia Skvarča in Branka Jereb
25.12. Polnočnica -  Nevenka Malavašič in Matjaž Gnezda

Ob 8h Marjana Kavčič in Cilka Jereb  Helena Rupnik in Klemen Jereb
26.12. Metka Bogataj in Beti Reven  Pia Skvarča in Jerneja Kunc
29.12. Franja Tušar in Veronika Kavčič  Mojca in Niko Skvarča
1.1. Ob 8h Vilma Kunc in Tadeja Gnezda  Metka Bogataj in Branka Jereb
5.1. Marjana Kavčič in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Klemen Jereb

Pogrebne maše za december  Vilma Kunc
Pogrebne maše za januar  Metka Bogataj

   Ministriranje:
Teden od 22.12. do 29.12. Timotej in Anže Treven
Teden od 29.12. do 5.1. Matej Gnezda in Jure Kunc

   Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 21, od 21.12. do 27.12. sk. 22, od 28.12. do 3.1. sk. 23, od 4.1. do 10.1.

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

Oznanila od 22.12.2013 do 5.1.2014, Leto IX. št. 26

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

»V svojo lastnino  je prišla,  toda njeni  je  niso  sprejeli« (Jn  1,11).  Božja
Beseda je prišla  v svojo lastnino,  kajti  tako piše apostol:  »V njem je bilo
ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari,
najsi bodo prestoli ali gospostva ali vladarstva ali oblasti: vse je ustvarjeno po
njem in  zanj« (Kol  1,16).  »On je  podoba nevidnega Boga,  je  prvorojenec
vsega stvarstva« (Kol 1,15). »On je namreč Alfa in Omega, prvi in poslednji,
začetek in konec« (Raz 22,13). 

Toda njeni je niso sprejeli,  kajti  mnogi sprejemajo Kristusa v svojo hišo
samo tako, kakor ga je sprejela neka žena po imenu Marta, ki je v svoji vnemi
za postrežbo pozabila, da človek ne živi samo od kruha, medtem ko je njena
sestra Marija  sedla h Gospodovim nogam in poslušala  njegovo besedo (Lk
10,38–42). »Človek namreč ne živi samo od kruha, temveč od vsake besede,
ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4). 

Bratje  in  sestre,  bližnji  in  daljni,  verni  in  manj  verni!  Vaši  škofje  vam
iskreno voščimo, da bi v letošnjem božičnem času in skozi vse prihajajoče leto
kakor Martina sestra Marija vsak na svoj način sedli h Gospodovim nogam in
prisluhnili,  spokojno in zbrano prisluhnili  Njegovi besedi:  pred betlehemsko
votlino in pred jaslicami, pred ambonom v cerkvi in pred sprejemnikom doma
v hiši, pred odprto knjigo Besede pri poslušanju in pred zaprto knjigo Besede
pri premišljevanju, pred glasom glasnika od zunaj in pred glasom vesti od
znotraj, da bi hvalili Gospoda na cimbale poslušanja in na cimbale donenja (Ps
150,5). In naj nam sprejeta Beseda vsem daje moč, da bomo vedno bolj Božji
otroci (Jn 1,12).

Vaši škofje 


