
1. Adventna nedelja, Nedelja Karitas
Evangelij: ČUJMO, KER NE VEMO, KDAJ PRIDE HIŠNI GOSPODAR      Mr 13,33-37

Evangelij po Marku

 Mašni nameni od 3.12.2017 do 9.12.2017:
nedelja, 3.12.  Začetek novega Cerkvenega leta »Leto B«

 7:30h – za farane
 10h  Anton Reven, obletna
 14h – Adventna pobožnost, rožni venec in Litanije Matere 
 božje z blagoslovom, molijo birmanci 9. skupine

ponedeljek, 4.12.  Janez Damaščan, duhovnik in učitelj
 Sv. Barbara, devica in mučenka
 18h  Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116

torek, 5.12.  Sv. Saba, opat
 18h  Vavknovi, Rovtarske Žibrše 26

sreda, 6.12.  Sv. Nikolaj (Miklavž), škof
18h na Praprotnem Brdu  Silva Albreht, obl., Prap. Brdo 6

četrtek, 7.12.  Sv. Ambrož, škof in Cerkveni učitelj
 18h  Katarina in Jakob Reven, obletna, Rovte 54

petek, 8.12. Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik
   8h  Marija Brenčič, god., in vsi  Fištrovi, Rov. Žibrše 2
 18h  Marjetni, obletna, Rovte 116

sobota, 9.12.  Valerija, mučenka
  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Nič pa Boga ne razveseli bolj kot mi, njegovi otroci. Ljubeč oče je, zato je vesel,

ko  vidi,  da  se  trudimo  skrbeti  drug  za  drugega  in  delamo  ta  svet  prijaznejši.
Navdušen je nad osebnimi uspehi in ponosen je na naše dosežke. Vidi dobro v nas,
tudi kadar ga mi le stežka opazimo. Kadar trpimo, si nas nadvse želi potolažiti in
nam pomagati znova vstati. 

Kaj še vidi? Vso bolečino in trpljenje tega sveta ter joka zaradi tega. Žalostijo ga
vojne, v katerih umre in izgubi dom na tisoče ljudi. Trpi zaradi vsakega človeka, ki je
osamljen, živi v revščini, strada ali zaradi bolezni prestaja hude bolečine. Čuti celo
vse drobne bolečine življenja, ki pestijo vse. Vse vidi, vse čuti in hrepeni po tem, da
bi jim po ljubljeni Cerkvi podal roko. 
Videnje  vredno  truda Ko  so  pastirji  zaslišali  angele  oznanjati  veselo  vest  o
Kristusovem rojstvu, so takoj prekinili delo, pustili ovce in odhiteli v Betlehem. Ko so
prišli k jaslim, so videli majhno dete. Navzven se ni zdelo posebno, ali drugačno od
drugih novorojenčkov. Pa vendar je bil njihov trud poplačan. Duhovne oči so se jim
odprle in v detetu so videli utelešenje božje ljubezni in izpolnitev njegove obljube o
odrešenju. Evangelist Luka pripoveduje, da so pastirji radostno slavili Boga, bili so
osupli in komaj so čakali, da bodo drugim povedali, kaj so videli, ker so za hip uzrli
svet  z božjimi očmi (prim. Lk 2,17-20). Nanj so gledali z enakim občutkom ljubezni,
upanja in usmiljenja, kakor Bog. >>

2. Adventna nedelja
Evangelij: IZRAVNAJMO STEZE ZA GOSPODA Mr 1,1-8

Evangelij po Marku

 Mašni nameni od 10.12.2017 do 17.12.2017:
nedelja, 10.12. Loretska Mati božja, god

7:30h – za farane
10h  Janez Kogovšek in  Kogovškovi, obletna, Rovte 118
14h – Adventna pobožnost, rožni venec in Litanije Matere 
božje z blagoslovom, molijo birmanci 8. skupine

ponedeljek, 11.12. Damaz, papež
18h  Verica Gantar, obletna, Petkovec 31

torek, 12.12. Devica Marija iz Guadalupe, god
18h  Tončka Treven, trideseti dan, Petkovec 11b

sreda, 13.12. Sv. Lucija, devica in mučenka
18h  Cvetka Kavčič, Rovte 12

četrtek, 14.12. Sv. Janez od Križa, duhovnik in učitelj
18h  Marija Leskovec, godovna, Rovte 104e

petek, 15.12. Blažena Antonija Fabijan, Krizina Bojanc in druge 
Drinske mučenke
18h  Jože Cigale, Rovtarske Žibrše 30

sobota, 16.12.  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
17h  Tončka Treven, Petkovec 11b
Začetek božične devetdnevnice

nedelja, 17.12. 3. Adventna nedelja
7:30h – za farane
10h  Cilka Trpin in vsi  Trpin, Rovtarske Žibrše 5
14h – Božična devetdnevnica, rožni venec in Litanije Matere 
božje z blagoslovom, moli zakonska skupina
Od 14h do15:30h spovedovanje za božične praznike

 **************************************************************
 Ministriranje:

Teden od 3.12. do 10.12. Blaž Lukančič in Gašper Lukančič
Teden od 10.12. do 17.12. Matic Treven in Anže Treven

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani:http://zupnija.rovte.eu
**************************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Bog nas želi enako nagraditi. Želi nam dati vpogled v svoje videnje in načrt. Naši
dnevi  so  zlasti  v  prazničnem času  tako  zatrpani,  da  komaj  najdemo  čas,  da  se
usedemo in razmišljamo, kaj šele, da  bi se pogovarjali z Gospodom. Toda vse to je
še  kako  vredno  truda.  Če  si  bomo  vsak  dan  vzeli  čisto  malo  časa,  bomo
blagoslovljeni.  Videli  bomo,kar  vidi  Bog,  in  ta  pogled nam bo spreobrnil  srce,  ko
bomo praznovali Gospodovo rojstvo.

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* S prvo adventno nedeljo, ki je Nedelja Karitas pričenjamo novo cerkveno 

leto. Pri nedeljskih mašah bomo brali berila in evangelije: Leto »B«, pri delavniških 
mašah pa berila in evangelije: Leto »1«. 1/3 nabirke je namenjena za domačo 
župnijsko Karitas, 2/3 pa za škofijsko Karitas. Pri obeh mašah je blagoslov 
adventnega venca. Ob 14h bomo molili rožni venec in litanije Matere božje. Rožni
venec molijo birmanci 9.skupine.

* V sredo 6. 12., na god svetega Nikolaja (Miklavža) je maša ob 18h v cerkvi
svetega Nikolaja na Praprotnem Brdu.

* V petek 8. 12. obhajamo praznik Marijinega brezmadežnega spočetja ali 
»Šmaren« v adventu. Sveti maši bosta ob 8h in 18h.

* V soboto 9. 12. je v župniji Gornji Logatec srečanje ministrantov vrhniške dekanije. 
Srečanje bo potekalo od 9:30h do 12h. Pomerili se bodo v kvizu in nogometu.

* Na drugo adventno nedeljo 10. 12. molijo popoldne ob 14h rožni venec birmanci 8. 
skupine.

* Spovedovanje veroučencev od 4. do 9. razreda bo v tednu po drugi 
adventni nedelji.

* V torek 12. 12. je ob 20. v veroučni učilnici srečanje zakonske skupine.
* Preverjanje Slomškovega bralnega priznanja bo v soboto 16. 12. ob 15h v 

veroučni učilnici. Tisti, veroučenci, ki ste se prijavili, se tega srečanja udeležite.
* Začetek božične devetdnevnice bo v soboto 16. 12. Združena bo s sveto 

mašo, ki bo ob 17h. 
* Na tretjo adventno nedeljo, 17. 12., popoldne ob 14h molijo rožni venec 

člani zakonske skupine. 
Ta dan bo spovedovanje odraslih za božične praznike od 14h do 15:30h.

* Duhovne vaje, za birmance bodo v dveh skupinah skupaj z birmanci iz župnije Vrh - 
Sveti trije kralji, pri Svetem Duhu, v Hiši kruha pri Škofji Loki. Prvi termin: petek 1. 
12. od 18h do sobote, 2. 12. zvečer. 
Drugi termin: petek 15. 12. od 18h do sobote 16. 12. zvečer. 

* Birmanske prijavnice skupaj s potrdilom za botre, oddajte pri verouku do 
Božiča, izpolnjena s svojimi osebnimi podatki, podatki staršev in botrov.

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

3.12.  Franja Tušar in Marija Lukančič  Maja Nagode in Tadeja Gnezda
8.12. 8h - Vilma Kunc in Franja Tušar 18h - Matjaž Gnezda, Meta Malavašič
10.12.  Ema in Veronika Kavčič  Helena Rupnik in Mojca Skvarča
17.12.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Maja Nagode in Tadeja Gnezda
Pogrebne maše za December  Helena Rupnik

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 13, od 2.12. do 8.12. sk. 14, od 9.12. do 15.12. sk. 15, od 16.12. do 22.12.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 3.12.2017 do 17.12.2017, Leto XIII. št. 25/321

ALI VIDIMO, KAR VIDI BOG?
Jagenjčku je rekla nočna sapica.... Tako se začenja priljubljena božična pesem z

naslovom  Slišiš,  kar  jaz  slišim?  Ko  jo  vsako  leto  decembra  poslušamo,  običajno
pomislimo, da govori o tem, kar smo slišali, videli in kar vemo o dogodkih v noči, ko
se je rodil Jezus. Toda to ni bil glavni namen para, ki je napisal to pesem. 

Noel Regney in njegova žena Gloria Shayne sta pesem napisala oktobra 1962, ko je
bila  kubanska  kriza  na  vrhuncu.  Noel  se  je  sprehajal  po  newyorških  ulicah  in
premišljeval o novi božični pesmi, ki so mu jo naročili. Sovjetska zveza in Združene
države Amerike so bile na robu jedrske vojne. Vsi ljudje na ulicah so bili malodušni in
živčni. Nato je opazil ženski z dojenčkoma v vozičkih. »Angelci so se spogledali in se
nasmehnili,« se je spomnil Regney.  »Nenadoma me je preplavilo veselje.« 

Dojenčka sta ga spomnila na jagenjčka in navdihnila njegovo novo pesem. Z ženo
sta božične podobe jagenjčka, pastirčka in mogočnega kralja uporabila v prošnji za
mir. Pesem je bila objavljena sredi kubanske raketne krize, sredi jasličnega prizora. 

Noel in Gloria sta imela prav. Tema njune pesmi – videti, slišati in vedeti nekaj
novega  -  je  kot  naročena,  da  se  umirimo  v  adventnem  času.  Ne  odlašajmo.
Predstavljajmo si tri različne osebe, ki nas vprašajo: »Vidiš, kar vidim jaz?« To so Bog
Oče, Devica Marija in Sveti Duh. Kaj je videl Bog, ko se je ozrl na ljudi, izgubljene v
grehu? Kaj je videla Marija, ko je zagledala svojega novorojenega sina? In kaj vidi
danes Sveti Duh v našem srcu in svetu, ki nas obdaja? Prosimo Boga, naj nam na
novo razsvetli »oči srca«, da nas bosta prežela njegovo veselje in mir (Ef1,18). 
Z očetovimi očmi Ko nas Bog vpraša, ali vidimo, kar vidi on, nas spodbuja, naj na
ta svet gledamo z njegovimi očmi ljubezni in usmiljenja. Ko vidi svet, vidi čudovito
stvarstvo, za katero še vedno pravi, da je  »zelo dobro«(1 Mz 1,31). 

Z veseljem opazuje sončni vzhod in posluša hrumenje morja. Uživa ob pogledu na
cvetlice  na  travniku  in  ptice  pod  nebom.  Celo  tako  neprijazne pokrajine,  kot  sta
ledena arktična tundra in žgoča saharska puščava, ga razveseljujejo. >>


