
2. Adventna nedelja

Evangelij: ZRAVNAJMO STEZE ZA GOSPODA                                              Mr 1,1-8

Evangelij po Marku

 Mašni nameni od 7.12.2014 do 13. 12. 2014:

nedelja, 
7.12.

 Sv. Ambrož, škof in cerkveni učitelj
 7:30 – za farane
 10h  Marica in Ludvik Skvarča in  iz družine Skvarča, obletna, 

       Rovte 11
 14h – Adventna pobožnost z rožnim vencem in blagoslovom, 

      molili bomo za birmance, botre in starše
ponedeljek, 8.12.  Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik

   8h  Fran Logar, godovna, Rovte 104f
 18h  Marija Brenčič, godovna in  Fištrovi, Rovtarske Žibrše 2

torek, 9.12.   18h  Pavel Jereb, obletna, Rovte 33
sreda, 10.12.  18h – v dober namen, Jeršič
četrtek, 11.12.  Sv. Damaz, papež

 18h  Rupnikovi, godovna, Rovte 91
petek, 12.12.  Devica Marija iz Guadalupe, god

 18h  starši Jereb in brat Pavle, obletna, Rovte 132
sobota, 13.12.   Sv. Lucija, devica in mučenka

  8h  starši Jereb - Lebar, Rovte 41c

******************************************************************************
(Nadaljevanje s prve strani)
Ano  in  Joahima  častimo  skupaj  na  njun  godovni  dan  26.  junija  kot

svetniški par. Bila sta člana razširjene družine, ki je živela v ljudstvu, ki je
pričakovalo  izpolnitev  božjih  obljub.  V  številnih  zahodnih  državah  število
družinskih  članov  upada.  V  ZDA  znaša  povprečno  število  članov
gospodinjstva 2,5. Mi ki živimo v teh državah doumevamo, da so tudi ljudje
v svetopisemskih časih živeli neodvisno kot del majhnih družin. V resnici pa
so živeli  bolj  podobno, kot ljudje na Filipinih, v Afriki  ali  Latinski  Ameriki.
Tam so gospodinjstva večja, razširjene družine pa so gradniki družbe. 

Joahim, Ana in Marija so živeli kot del razširjene družine, ki je vključevala
stare  starše,  tete,  strice,  odrasle  otroke  in  njihove  otroke.  Vsakdanje
življenje je bilo skupno, večgeneracijsko. Enako je bila vera v Boga. Celotno
izraelsko  ljudstvo  je  pričakovalo  Odrešenika  in  se  predano  spominjalo
veličastnih del,  ki  jih je Bog storil  zanje. Joahim in Ana sta gotovo imela
korist skupne vere razširjene družine in svojega ljudstva. 

Če si predstavljamo Joahima in Ano kot del večje družine, nam to lahko
pomaga, da se ozremo onkraj osebnih skrbi. Ni pomembno v kakšni družini ,
vsi smo državljani sveta in člani velikanske božje družine. Naša molitev bi
morala vsebovati tudi priprošnjo za potrebe sveta, kamor je Bog poslal Sina,
da bi ga odrešil.                                                                                 >>

3. Adventna nedelja 

Evangelij:  SREDI MED VAMI STOJI, A VI GA NE POZNATE      Jn 1,6-8.19-28

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 14.12.2014 do 21.12.2014:
nedelja, 
14.12.

Sv. Janez od Križa, duhovnik
7:30 – za farane
10h  Janez Kogovšek, obletna in starši, Rovte 118
14h - Adventna pobožnost z rožnim vencem. 

    Spovedovanje za božične praznike do 16h
ponedeljek, 
15.12. 

Blažena Antonia Fabian, Krizina Bojanc in druge drinske
mučenke

18h  Anton in Marija Treven, Petkovec 46
torek, 16.12. Začetek božične devetdnevnice

18h  Frančiška Rupert, godovna, Petkovec 13
sreda, 17.12. 18h - v čast Materi božji
četrtek, 18.12. 18h  Ciril Peternel, obletna in starši, dano iz Logatca
petek, 19.12. 18h  Slavka in Franc Novak, Petkovec 36
sobota, 20.12.  8h  Marija Lazar in  iz družine Mlinar, Rovte 29
nedelja, 
21.12.

4. Adventna nedelja
7:30 – za farane
10h  Tilka Trpin in vsi  Jereb, Rovtarske Žibrše 5
14h – Adventna pobožnost z rožnim vencem in blagoslovom

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

7.12.  Veronika Kavčič in Vilma Kunc  peti razred
8.12.  ob 8h - Vilma Kunc in Franja Tušar  18h - Marjana in Veronika KAvčič
14.12.  Metka Bogataj in Cilka Jereb  Tadeja Gnezda in Cilka Jereb
21.12.  Marija Lukančič in Franja Tušar  Klemen Jereb in Helena Rupnik

Pogrebne maše za december  Metka Bogataj

 Ministriranje:
Teden od 7.12. do 14.12. Jerica Cigale in Blaž Skvarča
Teden od 14.12. do 21.12. Alen Bogataj in Martin Kavčič

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 23, od 6.12. do 12.12. sk. 24, od 13.12. do 19.12. sk. 1, od 20.12. do 26.12.
(Nadaljevanje s prejšnje)

 Joahim in Ana sta dediščino vere predala tudi naprej. To je tudi naše 
poslanstvo. Bog nas vabi, naj oblikujemo zgodovino odrešenja. Naj nas sveti 
starši, katerih zgodbo cenijo nešteti rodovi vernikov, učijo biti odprti, božjim 
presenečenjem. Naj nas učijo potrpežljivosti in zvestobe in naj nam dajo 
videti, da smo vsi del te velike čudovite zgodbe božje ljubezni do njegovega 
ljudstva. 



Ostala oznanila
* Na drugo adventno nedeljo, 7. 12. pri maši sodelujejo veroučenci 

pete veroučne skupine. Popoldne bomo pri adventni pobožnosti ob 14h 
molili za birmance, njihove starše in botre, zato ste le-ti še posebej vabljeni 
k molitvi.

* V ponedeljek 8. 12. obhajamo slovesni praznik Brezmadežnega 
spočetja Device Marije. Sveti maši bosta po prazničnem redu ob 8h 
in ob 18h.

* V sredo 10. 12. je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Tema 
srečanja je: Ovrednotenje izvedbe zastavljenih ciljev v pastoralnem letu 
2013-2014 Na poti k izviru številka 10, str. 39. 

* Na 3 adventno nedeljo 14. 12. bo popoldne od 14h-16h 
spovedovanje za božične praznike. Na razpolago bodo tuji spovedniki. 
Spovedovanje bo združeno z popoldansko adventno pobožnostjo.

* Za veroučence bo spovedovanje v tednu po 3. adventni nedelji, od 4. 
do 9. veroučne skupine. 

* V torek 16. 12. pričnemo Božično devetdnevnico. Ta bo vsak dan do 
Božiča med in po maši. Letos se bomo v branjih božične zgodbe 
devetdnevnice ustavili ob raznih osebnostih iz Svetega pisma, ki so 
pričakovali Mesija. Po svojih krepostih so bili deležni posebnega blagoslova 
in milosti.  V pripravi na Božič naj bi tudi mi v sebi okrepili božanske in 
človeške kreposti. Avtor letošnje devetdnevnice je Janez Žakelj. 

* Sobota, 20. 12. pred 4. adventno nedeljo je Kvatrna Sobota. Kvatrni 
dnevi so štirje: Adventna Kvatrna sobota, postna, Binkoštna in jesenska. 
Obhajamo jih kot dneve molitve, pokore in ljubezni do bližnjega, zato naj bi 
se ob teh dnevih v večjem številu udeležili svetih maš. Adventna Kvatrna 
sobota je v skladu z izročilom izrazito Marijansko usmerjena. (zornice).

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

* Z mesecem decembrom pobiram naročnino za verske časopise in revije. 
Po možnosti obnovite naročnino do božiča. 

Časopisi in revije za leto 2015:
Družina 2015 do konca januarja: 93,60€
Ognjišče 2015: 28.50€; po pošti 29,30€
Mohorjeve knjige 2016: 45€, koledar: 16,50€, redna cena 2016: 65€
Prijatelj 2015: 11,70€ 
Misijonska obzorja 2015: 9€

  *************************************************************
   Obvestilo
   Zadaj, pri oznanilih in časopisih dobite obrazce, za namenitev svojega dela 

dohodnine na KARITAS. Kdor še ni namenil svoj prosti del dohodnine naj ga 
vzame in izpolnjenega prinese v župnišče, ali pa ga sam pošlje na: 
Slovensko Karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana.

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

Oznanila od 7.12.2014 do 21.12.2014, Leto X. št. 25
STARI STARŠI, POLNI MILOSTI

Med  potovanjem  skozi  advent  nam  na  misel  pridejo  številni  ljudje  in
podobe. Jožef in Marija na poti v Betlehem, pastirji, ki letijo k hlevcu, trije
modri, ki na nočnem nebu iščejo zvezdo repatico. Pri Jezusovem rojstvu pa
sta imela ključno vlogo še dva človeka: njegova stari oče in mati: Joahim in
Ana. 

Evangelist  Matej  nam  poroča:  Njegova  mati  Marija  je  bila  zaročena  z
Jožefom in preden sta prišla skupaj,  se je izkazalo, da je bila noseča – bila pa
je noseča od Svetega Duha. (Mt 1,18). Ne vemo, kako sta se Joahim in Ana
odzvala na ta dogodek. Lahko si predstavljamo različne scenarije. Morda sta
bila zmedena, jezna, razočarana! Sta jo zaščitila ali zavračala? Morda ju je
vodil  Sveti  Duh  in  sta  pravilno  sklepala,  da  sta  jo  podprla  pri  pogumni
privolitvi.  Gotovo  sta  potrebovala  nekaj  časa,  da  sta  se  privadila  temu
nepričakovanemu razvoju dogodkov. 

Tudi v naših družinah se moramo navaditi na novico o rojstvu. Izziv Marijine
nosečnosti nagovarja tudi nas. Vabi nas, da se vprašamo: Sem pripravljen
prilagoditi  življenje  tako,  da  bom v  letošnjem Adventu  sprejel  Jezusa?  Mi
lahko njegovo rojstvo prinese kaj novega, več, kot sem od Boga pričakoval
lani ali ali pred desetimi leti? Ko bomo premišljevali o Joahimu in Ani, ki sta
pričakovala  edinstvenega  vnuka,  se  bomo  mogoče  na  novo  odprli  božjim
presenečenjem za letošnji božič. 

Joahim in Ana nas učita čakanja v veri. Starodaven rokopis opisuje, da sta
bila več desetletij  brez otrok. Po tem viru sta zelo dolgo prosila Boga, naj
posreduje,  ter  ga  skupaj  prosila,  naj  jima  podari  otroka.  Tako  sta  v  veri
dočakala  in  molila  tudi  Zaharija  in  Elizabeta,  Abraham  in  Sara,  preroka
Simeon  in  Ana,  ko  sta  v  templju  spoznala,  da  je  dete  Jezus  Odrešenik.
Nazadnje se je veselje Joahima in Ane pomnožičlo po skupni poti pobožnega
čakanja, ko se je rodila Marija. Po starem izročilu sta jo prinesla v tempelj,
polna hvaležnosti zaradi tega, kar je Bog storil zanju. Ker je Marija dar tudi
nam, se lahko veselimo z njima.                                                          >>


