
2. Adventna nedelja
Evangelij: VSI BODO DELEŽNI ZVELIČANJA                                                                   Lk 3,1-6

Evangelij po Luku
Mašni nameni od 6.12.2015 do 12. 12. 2015:
nedelja, 
6.12.

Sv. Miklavž (Nikolaj), škof 
7:30h – za farane
10h  Bernarda in Rozalija Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3
14h – Adventna pobožnost, Rožni venec, molijo birmanci 9 skupine 

in Litanije Matere božje z blagoslovom 
ponedeljek, 7.12.Sv. Ambrož. Škof in Cerkveni učitelj

18h  Frančiška Rupert, godovna, Petkovec 13
torek, 8.12. Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik

7:30h  Marija Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2
18h  Franc in Frančiška Brenčič, Rovtarske Žibrše 2

sreda, 9.12. 18h  Alojz Žniderič, obletna, Rovte 81a
četrtek, 10.12. 18h  Andrej Albreht, Rovtarske Žibrše 21
petek, 11.12. Sv. Damaz, papež

18h  starši Jesenko, Rovte 34
sobota, 12.12. Sv. Devica Marija Guadalupe, god
(Nadaljevanje iz prve strani)

V nas in okoli nas se še mešata pšenica in ljulka, sreča in nesreča,
svetloba  in  tema,  resnica  in  zmota,  razodetje  in  skrivnost,  svetost  in
greh,  vera  in  nevera,  ljubezen  in  sebičnost.  Celovitost  in  dokončnost
božjega  kraljestva  še  ni  naša  stvarnost.  Naše  odrešenje  se  še
»približuje«. (Lk 21,28). Kako bi se sicer Jezus mogel vprašati »ali bo Sin
človekov, ko pride, našel vero na zemlji«. (Lk 18,7). Tako kot vse drugo,
je v tem svetu tudi božje odrešenje uresničeno kot krhko in delno. Je bolj
predmet vere in upanja, kot pa posesti. 

V adventnem času prebiramo evangelijske odlomke, kjer Jezus naroča
budnost. »Kar pravim vam, pravim vsem: Bodite budni! (Mr. 13,37). To
malo spominja na Valentina Vodnika in njegovo dramilo rojakom: »Išče
te sreča, um ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan...«. Vojak, stražar
mora biti buden. Ni zaspan, kdor nepristransko ocenjuje sebe, okoliščine,
to,  kar  ga ogroža,  pa tudi  tisto,  kar mu daje  upanje  in  moč. »Budni
bodite, stojte trdni v veri, možati bodite, bodite močni«! (1Kor 16,3), v
istem pomenu naroča tudi apostol Pavel. 

Če adventa še ni konec, kaj pa vendar sledi Jezusovi »odločilni bitki«?
Apostol Pavel odgovarja: okrepljeno upanje in zvestoba v trpljenju. »Za
to  upanje  smo bili  namreč  rešeni....  Če  pa  upamo,  česar  ne  vidimo,
pričakujemo v potrpežljivosti«. (Rim 8, 24.25). Odrešeni smo za upanje!
Kot vojaki na fronto po odločilni bitki, smo s križanim in vstalim Jezusom
že  rešeni  dvomov  in  obupavanja  ter  okrepljeni  s  potrpljenjem  za
zvestobo.  Ko  bo  dokončno  prišel,  pa  se  bo  naše  upanje  prevesilo  v
blaženo resničnost. »Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se
boste tudi vi prikazali z njim v slavi« (Kol 3,4).
                                                  (dr. Anton Stres v Magnifikatu)

 3. Adventna nedelja
 Evangelij: PRIPRAVIMO SE NA ODREŠENJE                                       Lk 3,10-18

 Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 13.12.2015 do 20.12.2015:
nedelja, 
13.12.

Sv. Lucija, devica in mučenka
7:30h – za farane
10h  Janez Kogovšek, obletna in starši, Rovte 118
14h – Adventna pobožnost, Rožni venec, moli zakonska skupina 

in Litanije Matere božje z blagoslovom
od 14h do 16h spovedovanje za božične praznike

ponedeljek, 14.12. Sv. Janez od Križa, duhovnik in učitelj
18h  Pavel Loštrek in starši Logar, obletna, Rovte 82h

torek, 15.12. Blažena Antonija Fabijan, Krizina Bojanc in druge 
Drinske mučenke
18h  Iztok Tomazin, Petkovec 36

sreda, 16.12. Začetek božične devetdnevnice
18h  Veronika Gantar, trideseti dan, Petkovec 31

četrtek, 17.12. Lazar iz Betanije
18h  Križajevi, obletna, Rovte 10

petek, 18.12. 18h  Erna Košir, godovna, Rovte 82c
sobota, 19.12. Kvatrna; 8h – Rožni venec in božična devetdnevnica 
nedelja, 
20.12. 

4. Adventna nedelja
7:30h – za farane
10h  Franc Novak, obletna in Slavka, Petkovec 36
14h – Adventna pobožnost, Rožni venec, molijo člani ŽPS

in Litanije Matere božje z blagoslovom

 Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

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

6.12.  Marja Čuk in Veronika Kavčič  Klemen Jereb in Ema Kavčič
8.12.  Vilma Kunc in Franja Tušar ob 18h Matjaž Gnezda in Metka Bogataj

13.12.  Marjana Kavčič in Beti Reven  Nevenka Malavašič in Tadeja Gnezda
20.12.  Matjaž Gnezda in Marija Lukančič  Helena Rupnik in Alen Bogataj

Pogrebne maše za december  Cilka Jereb

 Ministriranje:
Teden od 6.12. do 13.12. Timotej Treven in Anže Treven
Teden od 13.12. do 20.12. Matej Gnezda in Jure Kunc

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 3, od 5.12. do 11.12. sk. 4, od 12.12. do 18.12. sk. 5, od 19.12. do 25.12.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* V adventnem času bomo do 20. 12. molili za družine: vsak dan 

pred mašo rožni venec, vsak četrtek pol ure pred mašo češčenje 
Svetega Rešnjega Telesa in na adventne nedelje popoldan ob 14h 
rožni venec, litanije Matere Božje z blagoslovom. 
Na drugo adventno nedeljo 6. 12. molijo popoldne ob 14h 
rožni venec birmanci 9 skupine, na 3. adventno, 13. 12. 
zakonska skupina in na 4. adventno 20. 12. člani ŽPS.

* V torek 8. 12 praznujemo praznik Marijinega brezmadežnega 
spočetja. Sveti maši bosta ob 7.30h in ob 18h. 

* Na 3. adventno nedeljo 13. 12. bo popoldne od 14h do 16h 
spovedovanje za božične praznike. Za spovedovanje bodo na 
razpolago drugi spovedniki. 

* Spovedovanje veroučencev bo v tednu po tretji adventni 
nedelji v času, kot imajo verouk od 4. do 9. skupine. 

* V sredo 16. 12. pričenjamo z božično devetdnevnico. Razmišljali
bomo o Marijini hvalnici -Magnifikat – moja duša poveličuje Gospoda.

* V četrtek 17. 12. ob 19h bo v Domu krajanov Rovte okrogla 
miza o družini. Navzoči bodo: dr. Anton Kunstelj, zdravnik, Iva 
Dimic, poslanka in mag. Andrej Šircelj, poslanec.

* V soboto 19.12. bo ob 8h najprej rožni venec in nato Božična 
devetdnevnica

* Blagoslov vode za kropljenje bo na 4. adventno nedeljo pri 
maši ob 10h.

* Obnovite naročnine za verski tisk za leto 2016 vsaj do božiča.
Družina 2016 do konca januarja: 96,20€; Ognjišče 2016: 29.70€;
Mohorjeve knjige 2017: 46€, do konca februarja
Prijatelj 2016: 11,70€; Misijonska obzorja 2016: 9€

* V župnišču dobite: Družinsko pratiko, kadilo, voščilnice, marijanske 
koledarje.

* Koalicija »za otroke gre« vabi še na ostale dogodke v občini 
Logatec:
8. 12. ob 19:30h  Dvorana Tabor, Gornji Logatec: Peter Štrbenk. Iva
Dimic in Jelka Godec.
12. 12. Stojnica na sejmu.
12. 12. ob 18h Dvorana stara šola Hotedršica: Iva Dimic, Mojca 
Sojar in mag. Andrej Šircelj
15. 12. ob 19h Jožefova dvorana Dolenji Logatec: Ljudmila Novak, 
France Cukjati in Mario Plešej
17. 12. ob 19h Dom krajanov Rovte: dr. Anton Kunstelj,  Iva 
Dimic in mag. Andrej Šircelj. 

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

Oznanila od 6.12.2015 do 20.12.2015, Leto XI. št. 25

ADVENTNA BUDNOST, UPANJE IN POTRPLJENJE
Cerkveno leto se ne ujema s civilnim letom, kar ima svoj pomen. Civilna

leta se ravnajo po menjavah sonca in s tem ostajajo na ravni tega sveta in
njegovih  zakonitosti.  Cerkveno  leto  pa  je  leto,  v  katerem  obhajamo
spomin na odločilne dogodke našega življenja in odrešenja, ki niso odvisni
od  kroženja  sonca,  lune,  planetov  in  ozvezdij,  ampak  od  božjega
svobodnega in nepredvidljivega posega v našo zgodovino. Krščanstvo ni
naravna religija, ki bi častila naravne sile, ampak je zgodovinska vera, s
katero odgovarjamo na svobodno zgodovinsko dejanje učlovečenja, Smrti
in vstajenja Jezusa Kristusa, božjega Sina, podoživljamo te dogodke in se
ob njih vzgajamo v posnemanju božje ljubezni. 

Bog, ki ničesar ne potrebuje, je prišel iskat človeka. J. Loew pravi, da
kot neveren, ni mogel razumeti, zakaj bi Bog iskal človeka, ko ga pa ne
potrebuje. Ta trditev se mu je zdela nesmiselna. Potem pa je spoznal, da
je  Bog  absolutna  ljubezen,  zato  nikoli  »ne  išče  svojega«!  Tudi,  če  je
človekova zvestoba še tako velika, je vedno Bog tisti, ki stori prvi korak in
nas poišče. On sam prihaja k nam, je z nami, četudi včasih živimo in se
sprašujemo,  zakaj  dopusti  to  in  ono:  razne  preizkušnje,  ki  nas
prizadenejo, krivice, ki jih potrpimo. Z nami je, kajti On nam daje moč, da
lahko v teh preizkušnjah vzdržimo. 

V tem smislu lahko rečemo, da je naš čas še vedno čas adventa, čas
pričakovanja.  »Advent  je  naša  lastna,  sedanja  stvarnost«,  je  v  nekem
nagovoru  poudaril  J.  Ratzinger,  ko  še  ni  bil  Benedikt  XVI.  Čeprav  je
velikanska razlika med časom pred nastopom Jezusa Kristusa in  našim
časom, ko nam vedno že dva tisoč let sije svetlobo njegovega razodetja in
vstajenja,  dokončno  uresničenje  obljubljenega  odrešenja  še  vedno
pričakujemo. Tudi razodetje v Jezusu Kristusu ni odgrnilo zavese z vseh
skrivnosti. Še vedno živimo v času napovedovanja znamenj prihodnjega in
obljubljenega kraljestva, ne pa v dopolnjenem kraljestvu samem. 


