
4. Adventna nedelja

Evangelij: GLEJ, SPOČELA BOŠ IN RODILA SINA                                     Lk 1,26-38

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 21.12.2014 do 27. 12. 2014:

nedelja, 
21.12.

 Sv. Peter Kamizij, duhovnik in cerkveni učitelj
 7:30 – za farane
10h  Tilka Trpin in vsi  Jereb, Rovtarske Žibrše 5
14h – Adventna pobožnost z božično devetdnevnico in blagoslovom

ponedeljek, 22.12.  Sv. Frančiška K. Cabrini, redovna ustanoviteljica
 18h  starši in brat Modrijan, obletna, Rovte 6

torek, 23.12.   Sv. Janez Kancij, duhovnik
  18h  Mihael Petkovšek, obletna in Marko, Rovte 131

sreda, 24.12. 
prvi sveti večer

 Adam in Eva, prastarši. 
 Zaključek božične devetdnevnice
   8h  Fani Leskovec

četrtek, 25.12.  Božič – Gospodovo rojstvo, zapovedani in slovesni 
praznik

 24h – polnočnica, za farane (blagoslov jaslic)
   8h – zorna maša  Andrej Treven, Marija, Stanislav in Francka, 

godovna, Rovte 114
 10h – dnevna maša  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

petek, 26.12.  Sv. Štefan, apostol prvi mučenec, praznik
Dan samostojnosti 

 7:30h  Zvonka Nartnik, obletna, Rovte 29
 10h  Manica in Ludvik Treven, obletna, Rovte 102

sobota, 27.12.   Sv. Janez, apostol in evangelist, praznik
  8h  Marija Leskovec, godovna, Rovte 104e

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

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

21.12.  Marija Lukančič in Franja Tušar  Klemen Jereb in Helena Rupnik
25.12.  polnočnica – Nevenka Malavašič in Matjaž Gnezda

 Ob 8h – Vilma Kunc in Marjana Kavčič
 Ob 10h – Jerneja Kunc in Branka Jereb 

26.12.  Veronika Kavčič  Marja Čuk
28.12.  Franja Tušar in Cilka Jereb  Mojca in Lovrenc Skvarča

1. 1. 2015 ob 8h – Marija Lukančič in Tadeja Gnezda  Branka Jereb in Jerneja Kunc
4.1.  Metka Bogataj in Vilma Kunc  Klemen Jereb in Pia Skvarča

Pogrebne maše za december  Metka Bogataj
Pogrebne maše za januar  Helena Rupnik

1. Nedelja po Božiču – Sveta družina
Evangelij:  DETE JE RASTLO IN BILO BOLJ IN BOLJ MODRO           Lk 2,22-40

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 28.12.2014 do 4.1.2015:
nedelja, 
28.12.

God nedolžnih otrok
7:30 – za farane
10h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

ponedeljek, 
29.12. 

peti dan božične osmine
Sv. Tomaž Becket, mučenec
18h  Rozalija Petkovšek, obletna, Rovte 18

torek, 30.12. šesti dan božične osmine
18h  Lojze Kavčič, obletna in vsi  Godobolski, Petkovec 6b

sreda, 31.12.
drugi sveti večer

sedmi dan božične osmine
Sv. Silvester, papež
 8h  Pavla Likar, obletna, Rovte 14

četrtek, 1.1. Marija, božja Mati, Novo leto, dan miru
Začetek meseca verskega tiska
 8h  Matilda Leskovec, obletna, Rovte 104e
10h  Starši in bratje Molk, Rovtarske Žibrše 4

Prvi petek, 2.1. Sv. Bazilij Veliki in Gregor Nazianski, škofa in cerkvena 
učitelja

18h  starši, bratje in sestre Skvarča, obletna, Rovte 7
sobota, 3.1. 
prva duhovniška

Sv. Genovefa Pariška, devica
 8h  Alojz in Franc Kavčič, obletna in Marjanca Kavčič, godovna, 

Petkovec 8
nedelja, 
4.1.

2. Nedelja po Božiču
7:30 – za farane
10h  starši Lukančič, Rovtarske Žibrše 1

*******************************************************************************
 (Nadaljevanje iz naslovne strani)

Vsi naj doživijo, da je Bog zanje prišel v deželo, v kateri se je zdelo, da je v
jej umrlo upanje. V novem letu pa vsem voščimo: Gospod naj bo vedno z
vami  in  naj  stori,  da boste  vi  vedno z njim.  Veselje  Gospodovega rojstva
kličemo tudi nad vse pravoslavne in evangeličanske kristjane. 

                                                                Vaši škofje!
*******************************************************************************

 Ministriranje:
Teden od 21.12. do 28.12. Timotej Treven in Anže Treven
Teden od 28.12. do 4.1. Matej Gnezda in Jure Kunc

 Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 1, od 20.12. do 26.12. sk. 2, od 27.12. do 2.1. sk. 3, od 3.1. do 9.1.



Ostala oznanila
* Na 4. adventno nedeljo 21. 12. bo po maši ob 10h blagoslov vode za 

kropljenje.
* V sredo 24. 12. bo maša ob 8h zjutraj. Zvečer je prvi Sveti večer, zato 

po stari krščanski navadi pokropite in pokadite svoje domove in molite rožne
vence.

* Na Božič bo pred polnočnico v cerkvi blagoslov jaslic.
* Na praznik Svetega Štefana, prvega mučenca bo pri obeh mašah 

blagoslov soli, ki jo ponavadi primešamo v krmo za živino.
* Na praznik Svete družine, 28. 12. je pri obeh mašah blagoslov otrok. 

Starši pripeljite najmlajše k blagoslovu.
* Zadnji dan civilnega leta, 31. 12. bo maša ob 8h zjutraj. Bogu se bomo

zahvalili za preživeto leto z zahvalno pesmijo. Zvečer je drugi sveti večer, 
zato pokadite in pokropite svoje domove ter molite rožne vence.

*  Na praznik Marije, Božje Matere – Novo leto, 1. 1. bosta maši ob 8h 
in ob 10h. To je tudi dan miru in začetek meseca verskega tiska. Pri obeh 
mašah je ustaljena nabirka za domačega župnika.

* Za prvi petek v januarju, 2. 1. bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili 
litanije Srca Jezusovega in prejeli blagoslov z najsvetejšim.  

* Na prvo soboto, 3. 1. bomo po maši zmolili litanije Matere božje in 
molili za nove duhovne poklice.

 ************************************************************
   VOŠČILO:

Božji Sin je prišel med nas, da nam v življenje prinese pravi mir in naša srca
napolni z veseljem. To vsem faranom želi za božične praznike župnik, da bi 
jih mogli obhajati v miru in upanju. 
Voščilu se pridružuje Župnijska Karitas, Župnijski pastoralni svet, ključarji, 
gospodarski svet ter Peter in Ronko.

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

Bliža se Božič in z njim praznovanje,
ki že nestrpno ga čakamo vsi, 

Božje drevesce krasi stanovanje, 
v jaslih detece božje leži.

Naj uresničijo vaše se sanje,
vedno le dobro naj vam se godi!

Blagoslovljene in vesele Božične praznike,
veliko sreče in zdravja v letu 2015.

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

Oznanila od 21.12.2014 do 4.1.2015, Leto X. št. 26
Božično voščilo slovenskih škofov!

»Ko je bilo namreč vse zavito v molčečo tišino in je noč prišla na pol svoje
poti,  je  tvoja vsemogočna beseda iz nebes, s kraljevskega prestola,  kakor
srepogled bojevnik poletela v sredo pogubi izročene dežele« (Mdr 18, 14-15).
Ko se je zdelo, da so preroštva utihnila, da se je nebo zaprlo in da se je tema
zgostila  do  skrajnosti;  ko  se  je  zdelo,  da  je  beseda umrla,  da  se  je  Bog
umaknil in da se noč ne bo nikoli več prevesila v jutro, je Bog pokazal, da še
vedno bedi nad človekom. Navdih je svetopisemskega pisatelja vodil, da je
Božjo besedo primerjal s srepogledim bojevnikom, ki je pozoren na to, kaj se
dogaja v deželi,  ki ji  grozi poguba. Bog se bori za človeka. Ko je z dihom
oživljajočega duha ustvaril človeka, ga je tako vzljubil, da je zanj dal svojega
edinorojenega Sina. Jaslice v nas budijo nežnost in nas lahko zazibljejo v idilo,
vendar ne smemo pozabiti, da je božič dokaz Božje zavzetosti za človeka, ki
pokaže svojo moč tako, da postane človek in gre iz ljubezni do konca. Božično
sporočilo je za nas kristjane povabilo, da tudi mi odidemo na obrobje, tja, kjer
je človek, in naredimo vse, da bo ta človek deležen odrešenja, da bo deležen
ljubezni.  Najprej naj odrešenju in ljubezni odpre vsak samega sebe, da bo
sebe doživel v dostojanstvu, ki mu ga daje posinovljenje v Jezusu Kristusu.
Potem naj v istem duhu začne srečevati ljudi, skrbeti za njihovo dostojanstvo,
jim pomagati  k  veselju  ob zavesti,  da  so tudi  oni  božji  otroci,  sprejeti  in
ljubljeni.  Božič  nas  spodbuja,  naj  postanemo dejavni  sodelavci  Besede  pri
prinašanju  sporočila  o  dostojanstvu  vsakega  človeka  in  odrešenosti
človeškega rodu. Slovenski škofje vsem duhovnikom, diakonom, bogoslovcem
in  semeniščnikom,  vsem  redovnicam  in  redovnikom,  vsem  sodelavcem  v
pastorali, vsem mamam in očetom pa tudi vsem otrokom in mladim voščimo
veselo praznovanje božične skrivnosti. Božič naj poživi in vzradosti vse naše
brate in  sestre v zamejstvu in zdomstvu.  Na poseben način želimo, naj v
rojstvu  Božjega  Sina  polnost  dostojanstva  doživijo  vsi  ostareli,  bolni  in
osamljeni, vsi ubogi in tisti, ki doživljajo krivico, izkoriščanje in prezir.   >>


