
4. Adventna nedelja
Evangelij: ODREŠENIK PRIDE K NAM                                                        Lk 1,39-45

Evangelij po Luku
Marija pa je tiste dni vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v 
Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je dete 
v njenem telesu poskočilo; in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je z 
močnim glasom vzkliknila: »Blagoslovljêna ti med ženami in blagoslovljèn sad tvojega 
telesa! In od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Zakaj, glej, ko je 
prišel glas tvojega pozdrava, do mojih ušes, je dete v mojem telesu od veselja poskočilo.
Blagor ji, ki je verovala; zakaj spolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!« 
Mašni nameni od 20.12.2015 do 26. 12. 2015:
nedelja, 
20.12.

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
ponedeljek, 
21.12.

Sv. Peter Kamizij, duhovnik in Cerkveni učitelj
18h  Viktor Šinkovec, trideseti dan, Rovte 112a

torek, 22.12. Sv. Frančiška K. Cabrini, redovna ustanoviteljica
18h  Ciril Peternel in starši, obletna, dano iz Logatca

sreda, 23.12. Sv. Janez Kancij, duhovnik
18h  Marija Leskovec, godovna, Rovte 104e

četrtek, 24.12.
Prvi sveti 
večer

Adam in Eva, prastarši
 8h  Štefan Sivec in Minka Treven in v zahvalo za srečno operacijo, 

Petkovec 11
petek, 25.12. Božič – Gospodovo rojstvo, slovesni in zapovedan praznik

24h – Polnočnica za farane, blagoslov jaslic
  8h zorna  starši Modrijan in brat Modrijan, obletna, Rovte 6
10h dnevna  Ludvik in Marica Skvarča, obletna in  Skvarča, Rovte 11

sobota, 26.12. Sv. Štefan, prvi mučenec; Dan samostojnosti
7:30h  Ivanka Šemrov, obletna, Rovte 77a
   10h  Ludvik in Manica Treven, obletna, Rovte 102

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

20.12.  Matjaž Gnezda in Marija Lukančič  Helena Rupnik in Alen Bogataj
25.12.  Polnočnica - Vilma Kunc in Matjaž Gnezda

 8h – Cilka Jereb in Metka Bogataj  Branka Jereb in Mojca Skvarča
26.12.  Ema Kavčič  Jerneja Kunc
27.12.  Marja Čuk in Franja Tušar  Mojca Skvarča in Klemen Jereb
1.1.  8h – Marija Lukančič in Vilma Kunc Nevenka Malavašič in Helena Rupnik
3.1.  Cilka Jereb in Ema Kavčič  Branka Jereb in Alen Bogataj

Pogrebne maše za december  Cilka Jereb
Pogrebne maše za januar  Mojca Skvarča

1. Nedelja po Božiču
Evangelij: DVANAJSTLETNI JEZUS MED UČITELJI                                    Lk 2,41-52

Evangelij po Luku

Njegovi starši so hodili vsako leto na velikonočni praznik v Jeruzalem. Ko je dopolnil 
dvanajst let in so po običaju praznika šli v Jeruzalem ter se po končanih prazniških dneh 
vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu in njegovi starši tega niso opazili. Misleč, da je 
pri druščini, so šli dan hoda ter ga iskali med sorodniki in znanci. In ko ga niso našli, so 
se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Po treh dneh so ga našli v templju, ko je sedel sredi 
učiteljev, jih poslušal ter povpraševal. In vsi, ki so ga slišali, so strmeli nad njegovo 
razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko so ga (starši) zagledali, so se zavzeli in njegova 
mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama to storil? Glej, tvoj oče in jaz sva te žalostna 
iskala.« In rekel jima je: »Kaj sta me iskala? Ali nista vedela, da moram biti v tem, kar je 
mojega Očeta?« Toda ona nista razumela besed, ki jima jih je rekel. In vrnil se je z njima 
ter prišel v Nazaret in jima bil pokoren. In njegova mati je vse to ohranila v svojem srcu. 
In Jezus je napredoval v modrosti in starosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.

 Mašni nameni od 27.12.2015 do 3.1.2016:
nedelja, 
27.12.

Nedelja Svete družine, praznik
Sv. Janez, apostol in evangelist
7:30h – za farane
10h  Marija Petrovčič in za vse  Petrovčič, Petkovec 41

ponedeljek, 28.12. Nedolžni otroci, mučenci
18h  iz družine Jeršič

torek, 29.12. 5. dan Božične osmine; Sv. Tomaž Becket, mučenec
18h  Mihael Petkovšek in Marko, obletna, Rovte 131

sreda, 30.12. 6. dan Božične osmine
18h  Edvard Marolt, obletna, Petkovec 42

četrtek, 31.12.
Drugi sveti 
večer

7. dan Božične osmine
  8h  Mari Čuk in Erna Košir, dano Rovte 

petek, 1.1. 
Prvi Petek

Marija, božja Mati, praznik
Novo leto, dan miru, začetek meseca verskega tiska
  8h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104e
10h  Vinko Slabe, obletna, Petkovec 16

sobota, 2.1. 
Prva duhovniška

Bazilij Veliki in Gregor Nacianski, škofa in Cerkvena 
učitelja
 8h  Alojzij Kavčič in Franc, obletna in Marjanca Kavčič, godovna, 
Petkovec 8

nedelja, 3.1. 2. Nedelja po Božiču
7:30h – za farane
10h  Marica in Ludvik Skvarča, Rovte 11

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

http://zupnija.rovte.eu/


 Ostala oznanila
* Blagoslov vode za kropljenje je na 4. adventno nedeljo 20.12. 

pri maši ob 10h.
* Zavod svetega Stanislava in Mohorjeva založba Celovec vabita 

na predstavitev knjige »Odkriti Boga s Terezijo Avilsko« sestre 
Doroteje Hladnik, v ponedeljek, 21. 12. 2015 ob 19.30 v 
skupnem prostoru Jegličevega dijaškega doma (Zavod svetega 
Stanislava), v Šentvidu pri Ljubljani.

* Na praznik Svetega Štefana, prvega mučenca 26.12., bo pri 
obeh mašah blagoslov soli, ki jo ponavadi primešamo krmi za 
živino. 

* Na praznik Svete Družine 27.12. bo pri obeh mašah blagoslov 
otrok. Starši pripeljite najmlajše k maši in blagoslovu. 

* Na Sveti večer pred Božičem in Novim letom pojdite »okrog 
ogla« in pokadite in pokropite z blagoslovljeno vodo domove 
in molite rožne vence.

* Na starega leta dan, ko goduje Sveti Silvester, bomo po 
obhajilu zapeli zahvalno pesem in se Bogu zahvalili za 
preteklo leto.

* Novo leto pričenjamo s praznikom Marije, božje Matere. Ta dan
po vsem svetu obhajamo tudi dan miru. Pri obeh mašah je že 
ustaljeno darovanje za domačega župnika.

* V času božično-novoletnih praznikov ni verouka.
* Zakrament Svete birme bo v župniji podelil birmancem in 

birmankam na 11. nedeljo med letom, 12. junija 2016 ob 9h 
dopoldne ljubljanski nadškof gospod Stanislav Zore (SSŠ št 12,
str. 241)

* Obnovite naročnine za verski tisk za leto 2016 vsaj do božiča.
* V župnišču dobite: Družinsko pratiko, kadilo, voščilnice, marijanske 

koledarje.
   Vsem faranom in farankam želim in voščim blagoslovljene 

božične in novoletne praznike, da bi jih preživeli v miru in 
ljubezni ter v upanju v prihodnost, ki je v božjih rokah.

           Župnik
   Voščilu se pridružuje: Župnijski pastoralni svet, Župnijska Karitas 

Rovte , gospodarski svet župnije Rovte ter Peter in Ronko.
Ministriranje:
Teden od 20.12. do 27.12. Matic Treven in Blaž Lukančič
Teden od 27.12. do 3.1. Alen Bogataj in Martin Kavčič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 5, od 19.12. do 25.12. sk. 6, od 26.12. do 1.1. sk. 7, od 2.1. do 8.1.
  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 20.12.2015 do 3.1.2016, Leto XI. št. 26

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Dragi sobratje duhovniki, redovnice, redovniki, bogoslovci, verniki in

vsi ljudje dobre volje!
»Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč; nad prebivalci

v deželi smrtne sence je zasijala svetloba« (Iz 9,1).
Ta stavek preroka Izaija je tako preprost, a po drugi strani nosijo te

besede v sebi osrednje sporočilo skrivnosti božičnega praznika. Misel
preroka nam razodeva veliko resnico, da je Bog kot otrok po svojem
Sinu stopil v naš svet in nas je po njem obsijala Božja slava (prim Lk
2,9).

Božično skrivnost tako doživljamo kot vstopanje luči v naše življenje,
ki je tolikokrat zaznamovano s sencami ali kdaj doživljamo tudi temo.
Kako drugačen je prostor, ko ga osvetli luč. Tudi naše življenje je svetlo
in lepše, ko vanj posije Božja Luč!

Smo v jubilejnem svetem letu usmiljenja, ki želi na poseben način
poglobiti  v  nas Božje usmiljenje,  ki  se  kaže predvsem v sklanjanju
Boga k nam. Ljudje nikoli ne bi našli Boga, če ne bi on naredil prvega
koraka in bi ne prišel med nas.

Želimo vam, da bi Luč, ki sije po Božjem Detetu, trajno sijala! Božje
Dete nam pomaga preseči nas same, da smo sposobni živeti v ljubezni
do vseh ljudi. Naj božična Luč radosti in miru zasije v nas, da bomo kot
kresničke, sposobni svetiti v temi in kazati pot dobrote in ljubezni.

V novem letu 2016 vam želimo, da bi bili vaši dnevi zaznamovani z
mirom, dobroto, ljubeznijo, medsebojnim razumevanjem … Tako bo z
naših obrazov odseval dobrohotni Božji pogled.

                                                   Vaši škofje


