4. Adventna nedelja
Evangelij: JEZUSOVA MATI JE IZ DAVIDOVEGA RODU
Evangelij po Mateju

Božič – Gospodovo rojstvo; Slovesni in zapovedani praznik
Mt 1,18-24

Mašni nameni od 18.12.2016 do 24. 12. 2016:
nedelja,
18.12.

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
ponedeljek,
Urban V., papež
19.12.
18h  Janez Kogovšek in vsi  Vidmarjevi, obletna, Rovte 118
torek, 20.12.
Dominik, opat
18h  starši Grdadolnik, obletna, Rove 116
sreda, 21.12. Sv. Peter Kanizij, škof in cerkveni učitelj
18h  Ivan in Antonija Kavčič, obletne, Rovte
četrtek, 22.12. Frančiška K. Cabrini, redovna ustanoviteljica
18h  Pavle Loštrek in starši Logar, obletna, Rovte 82h
petek, 23.12. Sv. Janez Kancij, škof
18h  Marija Lazar in vsi  Mlinarjevi, dano iz Logatca
sobota, 24.12. 8h  Jože Cigale, Rovtarske Žibrše 30
Prvi sveti večer
********************************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
V teh svetih dneh se potrudimo, da se ne bomo ustavljali le na površini,
ampak utrdili vero v sporočilo o razodeti Ljubezni in širili in živeli ljubezen v
medsebojnih odnosih. Potem se bodo uresničila tudi božična voščila o veselju in
miru in želje o blagoslovu, ki jih drug drugemu izrekamo tudi za novo leto.
Duhovno bogat božič in blagoslovljeno novo leto 2017 voščimo še zlasti vsem
bolnim in tistim, ki iz različnih razlogov ne morete v polnosti doživljati
osrečujoče radosti življenja. Naše voščilo naj doseže tudi vse rojake v zamejstvu
in po svetu, vse pravoslavne in evangeličanske brate po veri in vse ljudi dobre
volje.
Vaši škofje
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 9, od 17.12. do 23.12. sk. 10, od 24.12. do 30.12. sk. 11, od 31.12. do 6.1.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Ministriranje:
Teden od 18.12. do 25.12. Timotej Treven, Anže Treven in Monika Skvarča
Teden od 25.12. do 1.1.
Matej Gnezda, Blaž Lukančič,
Gašper Lukančič in Benedičič Lovro
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletu:http://zupnija.rovte.eu

Evangelij: PASTIRJI SO NAŠLI MARIJO, JOŽEFA IN DETE
Evangelij po Luku

Lk 2,15-20

Mašni nameni od 25.12.2016 do 1.1.2017:
nedelja, 25.12.

24h - Polnočnica – za farane - blagoslov jaslic
8h - Zorna maša  Mihael Petkovšek, obletna, Rovte 131
10h - Dnevna maša  Franc in Zofija Kavčič, Rovte 12

ponedeljek, 26.12. Sv. Štefan, prvi mučenec; Dan samostojnosti
7:30h  Zvonka Nartnik, obletna, Rovte 29a
10h  Manica in Ludvik Treven, obletna, Rovte 102
torek, 27.12.

Sv. Janez, apostol in Evangelist
18h  Marijana Možina, obletna

sreda, 28.12.

Nedolžni otroci, mučenci
18h  Marjetni, Rovte 116

četrtek, 29.12.

Sv. Tomaž Becket, škof in mučenec
18h – v čast Materi božji v zahvalo, Rovte 120a

petek, 30.12.

Sveta družina, praznik
18h  Janez Pivk, godovna in vsi 18h  Pivkovi, Rovte 43

sobota, 31.12.
nedelja, 1.1.

8h  Vinko Slabe, obletna, Petkovec 16
Drugi sveti večer
Marija, božja Mati: Novo leto, dan miru
Začetek meseca verskega tiska
8h – za farane
10h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
18.12. Ema Kavčič in Vilma Kunc
25.12. 24h – Mojca in Niko Skvarča
8h – Tadeja in Matjaž Gnezda
26.12. Franja Tušar
1.1. 8h – Cilka Jereb in Veronika Kavčič
Pogrebne maše za december
Pogrebne maše za januar

Dopoldanska ob 10h
Jerneja Kunc in Helena Rupnik
Veroučenci 7. skupine
Marja Čuk
Klemen Jereb in Helena Rupnik
Jerneja Kunc
Mojca Skvarča

Prišel si ponižen in obziren, in si mi ponudil svoje prijateljstvo
dvignil si me na svoje rame, ponižal si se na mojo.
Želiš, da bi si bila domača, da bi si zaupala.
Skrivnostno ostajaš v meni vedno navzoč prijatelj,
ki se mu neprestano daje in popolnoma izpolni vsa moja pričakovanja.

Ostala oznanila
* Na 4. adventno nedeljo, 18. 12. bo popoldne po rožnem vencu in devetdnevnici
v lopi pod zvonikom blagoslov božične vode za kropljenje.
* V petek 23. 12. je na Vrhniki srečanje za mladino, tako imenovani
Deka-virus. Srečanje bo obsegalo neposredno pripravo na Božič.
* V soboto 24. 12. bomo pri maši ob 8h zaključili Božično
devetdnevnico. Zvečer je prvi sveti večer, zato po stari slovenski
krščanski navadi pokropite in pokadite svoje domove ter molite rožne vence.
* Na slovesni in zapovedani praznik Gospodovega rojstva bodo tri svete
maše: polnočnica, pred katero bo blagoslov jaslic, ob 8h je zorna ali
pastirska in ob 10h dnevna maša. Pri tej maši bodo sodelovali
veroučenci sedme skupine.
* Na praznik Svetega Štefana bosta maši ob 7:30h in ob 10h. Pri obeh
mašah bo blagoslov soli, ki jo ponavadi primešamo med krmo za
živino. Ta dan obhajamo v Sloveniji Dan samostojnosti.
* V času božične osmine obhajamo god nedolžnih otrok, mučencev, 28. 12.,
katere je dal umoriti kralj Herod v Betlehemu in okolici, ker je mislil, da bo med
njimi našel novorojenega Jezusa. Drugi praznik je Sveta Družina, 30. 12.
Ta dan bo pri maši blagoslov otrok.
* Sedmi dan božične osmine 31.12. je god sv. Silvestra in zadnji dan civilnega
leta. Zato bomo po obhajilu zapeli zahvalno pesem. Zvečer je drugi Sveti
večer, zato po slovenski krščanski navadi pokadite in pokropite svoje domove,
ter molite rožne vence.
* Novo civilno leto pričenjamo s praznikom Marije, božje Matere. Ta
dan je tudi razglašen za Dan miru. Sveti maši bosta ob 8h in ob 10h.
Pri obeh mašah je že ustaljeno darovanje za domačega župnika.
* Obnovite naročnine za verski tisk.
* 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 8. 1. 2017 ob 19h. V dolnje logaški cerkvi.

Voščilo
Ob prazniku Jezusovega rojstva in prazniku Marije božje Matere vsem
faranom in farankam želim doživeta praznika. S svojim življenjem in
naukom sta obrnila tok zgodovine v smer odrešenja in upanja za
celotno človeštvo, predvsem za tiste, ki verujemo. Ta smer je odprta
vsem ljudem na svetu, ki so »blage volje«. Voščilo velja tudi vsem
bolnim, starejšim in invalidom. Župnik
Voščilu se pridružuje: ŽPS, Župnijska Karitas in gospodarski svet ter
Peter in Ronko.
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 18.12.2016 do 1.1.2017, Leto XII. št. 26/296
BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Dragi bratje duhovniki, redovnice, redovniki, verniki in vsi ljudje dobre volje!
Oznanilo o učlovečenju in rojstvu Božjega Sina v človeški družini, ki mu vsako
leto prisluhnemo ob božičnih praznikih, nas pretrese, če se le vanj poglobimo.
Papež Frančišek v letošnji apostolski spodbudi Radost ljubezni, ki jo je napisal po
sinodi o družini, pravi: »Skrivnost božiča in Nazareta je polna družinskega duha.
V božičnih dneh iz nje pijejo radost ljubezni tudi krščanske družine, da bi
obnovile svoje upanje in veselje« (AL 85).
Božična skrivnost je res nedoumljiva. Bog je do Jezusovega prihoda
komuniciral s človeštvom po prerokih izvoljenega judovskega ljudstva in po
čudežnem vodstvu skozi njegovo zgodovino. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je
spregovoril po svojem Sinu tudi s človeško besedo. To je nekaj tako nezaslišano
novega in velikega, da človekov razum in srce lahko le strmita in je še danes za
pripadnike nekaterih drugih ver skoraj bogokletno. A za kristjane je poleg resnice
o vstajenju to ena od temeljnih verskih resnic. Z njo stoji in pade vse, kar
verujemo o dostojanstvu in vrednosti človeka, družine in smislu življenja.
Jezusove besede so Božje besede, po njem se je rodila »Božja milost, ki rešuje
vse ljudi« (Tit 2,11).
Božje ravnanje je uzakonilo na svetu ljubezen kot osnovni zakon. Bog je s
človeškim rojstvom svojega Sina enkrat za vselej razodel, da je ljubezen rešilna
bilka za posameznike, družbo in svet, še posebej za družino, če naj postane
prostor ljubezni in služenja, »luč v teminah tega sveta in v vseh stiskah«.
Božič nas uči in navdušuje za ljubezen, ki ljubi vse ljudi, vsakega človeka, ne
glede na njegove vrline. V njem, ki je naš brat, smo postali bratje in sestre med
seboj.
>>

