
2. Adventna nedelja
Evangelij: JANEZ KRSTNIK NAS KLIČE K SPREOBRNITVI                     Mt 3,1-12

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 4.12.2016 do 10. 12. 2016:
nedelja, 4.12. Sv. Barbara, mučenka

7:30h – za farane
10h  starši Jesenko, Rovte 34
14h – Adventna pobožnost z Rožnim vencem in Litanijami 

Matere božje in blagoslov z Najsvetejšim.
Rožni venec molijo birmanci 7. skupine

ponedeljek, 
5.12. 

Sv. Saba, opat
18h  Jože Arhar, Rovte 104b

torek, 6.12. Sv. Nikolaj (Miklavž), škof
18h na Praprotnem Brdu  Silva Albreht, obletna, 

                                    Praprotno Brdo 6
sreda, 7.12. Sv. Ambrož, škof in cerkveni učitelj

18h  Ludvik in Marica Skvarča in vsi  iz družine Skvarča
četrtek, 8.12. Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik

7:30h  Marija Brenčič, godovna
    in vsi  Fištrovi, Rovtarske Žibrše 2

18h vsi  iz družine Šinkovec, dano iz Žirov
petek, 9.12. Valerija, mučenka

18h  Viljema Treven, Petkovec 38
sobota, 10.12. God Loretske Matere božje; Gregor III, papež

**********************************************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Ko  torej  povežemo  Jezusova  izkustva  z  njegovo  modrostjo  in  vednostjo

božjega Sina, nam postane jasno, da si zasluži naziv Čudovit svetovalec. Ne ve
le natanko kaj moramo slišati, ampak nam to govori z velikim usmiljenjem in
toplino, ker je sam prestal naše preizkušnje. 

Dobra novica je, da nam Jezus želi  svetovati  in da sploh ni težko sprejeti
njegovega  nasveta.  Da  bomo  v  adventu  lahko  slišali  njegov  glas  naredimo
preproste korake: 

Odpravimo hreščanje. Če se greha ne spovemo, se lahko zgodi,  da ne
slišimo,  kaj  nam  Jezus  želi  povedati.  Tako  kot  ne  maramo  hreščanja  med
telefonskim klicem, moramo sovražiti svoje grehe, saj zaradi njih težko slišimo
Jezusa. Zato ga odpravimo z zakramentom sprave. Vsak večer se potrudimo in
prosimo Jezusa, naj nam odpusti vse male grehe, ki smo jih storili tisti dan. 

Krepimo  vero. Jezus  nam  najverjetneje  daje  nasvete,  kadar  molimo,
obhajamo  zakramente,  ali  premišljujemo  Sveto  pismo.  Zato  si  vsak  dan  v
adventu vzemimo nekaj časa za Jezusa. Trenerji nam zagotavljajo, da bomo po
mesecu dni s pol ure vadbe na dan postali »močnejši in bolj zdravi«. Enako
velja za molitev                                                                                 >>

3. Adventna nedelja
Evangelij: Janez Krstnik vprašuje o Kristusu                                  Mt 11,2-11
Evangelij po Mateju
 Mašni nameni od 11.12.2016 do 18.12.2016:
nedelja, 11.12. 7:30h – za farane

10h  Slavko Skvarča, obletna, Rovte 85a
14h – Adventna pobožnost z Rožnim vencem in Litanijami 

Matere božje in blagoslov z Najsvetejšim
Rožni venec molijo birmanci 8. skupine

 od 14 do 16h spovedovanje za božične praznike
ponedeljek, 12.12. Devica Marija iz Guadalupe, god

18h  Cvetka Kavčič, Rovte 12

torek, 13.12. Sv. Lucija, devica in mučenka
18h  Jože in Gabrijela Kržišnik, obletna, Rovte 5

sreda, 14.12. Sv. Janez od Križa, duhovnik in Cerkveni učitelj
18h  Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116

četrtek, 15.12. Blažena Antonija Fabijan, Krizina Bojanc in druge 
Drinske mučenke
18h  Frančiška Dolenc, obletna 
          in za vse  Dolencove Rovte 18b

petek, 16.12. Adelajda (Adela), Kraljica
začetek »Božične devetdnevnice«
18h  Slavko Skvarča, godovna, Rovte 85a

sobota, 17.12. 18h  Janez Vavken, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 26

nedelja, 
18.12. 

4. Adventna nedelja
7:30h – za farane
10h  Tilka Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 5
14h – Adventna pobožnost z Rožnim vencem in Litanijami 

Matere božje in blagoslov z Najsvetejšim
         Rožni venec molijo birmanci 7. skupine

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Bodimo čuječi. Jezus ne govori samo, kadar smo v spokoju molitve. Ves čas

nam je pripravljen dajati svojo modrost in nas voditi. To zlasti velja, kadar se
znajdemo  v  preizkušnji.  Zato  pozorno  poslušajmo  njegov  glas,  spodbude  in
ljubezen. 

Poskusimo  ugotoviti,  ali  lahko  po  petnajstih  minutah  molitve  postanemo
»močnejši«. Sicer najbrž ne bomo imeli večjih mišic, bomo pa bolj ljubeči, skrbni
in umirjeni. Vsi,ki jih poznamo, bodo do Božiča opazili razliko, zagotovo! 

Ko se bomo torej letošnjem adventu zazirali v dete v jaslicah, se zavedajmo,
da gledamo najmodrejšo in najbolj usmiljeno osebo, kar bi jih lahko spoznali.
Dovolimo mu, da bo postal naš čudovit Svetovalec. 



  Ostala oznanila
* Na god Svetega Miklavža, 6. 12. je maša ob 18. uri na Praprotnem 

Brdu, ker je cerkev posvečena velikemu dobrotniku Svetemu Miklavžu. Radi se
udeležite te maše.

* V četrtek 8. 12. na Praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije, 
sta sveti maši ob 7:30h in 18h.

* V petek 9. 12. bo v zimski kapeli predvajanje filma »Varno pred 
ognjem«. Govori o zakonski problematiki tik pred ločitvijo. Vabljeni 
vsi zakonski pari. Film je omogočila zakonska skupina. 

* Na 3. adventno nedeljo 11. 12. bo spovedovanje mladine in odraslih 
za božične praznike. Spovedovanje bo od 14h do 16h. Na razpolago 
bodo tuji spovedniki.

* V sredo 14. 12. je ob 19h v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja za mesec december je: Otroci so dar. Priročnik: Krščanski zakon
in družina str. 30.

* V petek 16. 12. pričenjamo božično devetdnevnico na družinsko zgodbo 
izpod peresa Polone Kališnik. Za vsak dan boste otroci dobili nalogo in 
listek za sestavljanje jaslic. 

* Na 4. adventno nedeljo, 18. 12. bo popoldne po rožnem vencu in 
devetdnevnici v lopi pod zvonikom blagoslov božične vode za 
kropljenje.

* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Molitvena skupina Prenova v Duhu Dol. Logatec vabi na redna srečanja vsak 

torek ob 18:45 v kapeli doma Marije in Marte Logatec na delavnice molitve in 
življenja v sklopu Nove evangelizacije.
Sveta mašo za ozdravitev družinskega debla in molitvijo nad posamezniki bo v  
nedeljo 4. 12. ob 19h. V dolnje logaški cerkvi.

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

4.12.  Marja čuk in Vilma Kunc  Mojca Skvarča in Klemen Jereb
8.12.  Franja  Tušar in Vilma Kunc ob 18h Matjaž Gnezda in Jerneja Kunc
11.12.  Veronika Kavčič in Cilka Jereb  Nevenka Malavašič in Branka Jereb
18.12.  Ema Kavčič in Vilma Kunc  Jerneja Kunc in Helena Rupnik
Pogrebne maše za december  Jerneja Kunc

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 7, od 3.12. do 9.12. sk. 8, od 10.12. do 16.12. sk. 9, od 17.12. do 23.12.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
 Ministriranje:

Teden od 4.12. do 11.12. Matic Treven in Anže Treven
Teden od 11.12. do 18.12. Martin Kavčič in Andraž Kavčič

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 4.12.2016 do 18.12.2016, Leto XII. št. 25/295

JEZUS JE ČUDOVITI SVETOVALEC 
Skladatelj Georg Friedrich Ha̎ndel je leta 1741 napisal slavni oratorij Mesija.

Kot že naslov pove, oratorij govori o Jezusovem rojstvu (prvi del), njegovi smrti
(drugi  del)  in vstajenju (tretji  del).  Najbolj  poznamo njegovo Alelujo,  celoten
oratorij pa je ganljiv Jezusov portret, ki v celoti izvira iz Svetega pisma. Ha̎ndel je
skozi celotno delo mešal starozavezne prerokbe z novozaveznimi stavki in tako
dokazal, kako osupljivo je Jezus izpolnil Hebrejsko Sveto pismo. 

V adventu je eden izmed najbolj priljubljenih delov Mesija skladba: Dete nam
je rojeno, ki črpa tematiko iz Izaijeve knjige (prim. Iz 9,5). 

Kajti dete nam je rojeno, Sin nam je dan. 
Oblast na njegovih ranah, imenuje se: 
Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. 

Že,  če  samo  beremo  te  vrstice,  marsikomu  med  nami  v  ušesih  odzvanja
glasba. Ta del je zelo pomemben in priljubljen. Številni so tako so tako spoznali
to vrstico kot prerokbo o Jezusu. Čudoviti svetovalec je, ki želi usmerjati naše
življenje. Močni Bog je, ki ima oblast nad vsem stvarstvom. Večni Oče je, ki nas
vodi in skrbi za nas. Tudi Knez miru je, ki nas uči hoditi v miru. 

Zakaj je Jezus tako čudoviti svetovalec? Očiten odgovor je, da je Božji sin, ki
vse ve. Vendar to ni vse: Jezus ve, kako je biti v naši koži. Srčika zgodbe je, da
se je Bog učlovečil po Jezusu. Prišel je na ta svet in živel med nami kot eden
izmed nas. Na svoji koži je doživljal številne radosti in upanja, preizkušnje in
razočaranja,  s  katerimi  se  ubadamo  tudi  sami.  Čutil  je  veselje  tesnega
prijateljstva in nasprotovanje sovražnikov. Občutil je mikavnost skušnjave in mir,
ki izvira iz zmage nad njo. Tudi to, česar sam ni doživel, je opazil in globoko
občutil. Zato more kot velik duhovnik sočustvovati z našimi slabostmi. 

Jezus je tudi božji Sin, Sin njega, »v katerem so skriti vsi zakladi modrosti in
spoznanja«. Natanko ve, kaj moramo slišati v danem trenutku, preprosto zato,
ker je vseveden.                                                                                     >>

http://zupnija.rovte.eu/

