
3. Adventna nedelja
Evangelij: SREDI MED VAMI STOJIM, A VI GA NE POZNATE   Jan 1,6-8;19-28

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 17.12.2017 do 23.12.2017:
nedelja, 17.12. 7:30h – za farane

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

ponedeljek, 18.12.  18h  Vinko Treven, Rovte 6
torek, 19.12. Urban V., papež; Anastazij, papež

18h  Ivan Kavčič in Antonija, obletna, Rovte 88
sreda, 20.12. Dominik, opat

18h  Alojz Žniderič in Cvetka, obletna, Rovte 81a
četrtek, 21.12. Sv. Peter Kanizij, duhovnik in Cerkveni učitelj

18h  Erna Košir, godovna, Rovte 82c
petek, 22.12. Sv. Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica

18h  Mihael Petkovšek, obletna in Marko, Rovte 131
sobota, 23.12. Sv. Janez Kancij, duhovnik

  9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
17h  Rupertovi, Petkovec 13

********************************************************
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
17.12.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Maja Nagode in Tadeja Gnezda
24.12.  Ema Kavčič in Marja Čuk  Jerneja Kunc in Meta Malavašič

25.12.
 Polnočnica – Nevenka Malavašič in Drago Malavašič
ob 8h – Vilma Kunc in Marija Lukančič  Maja Nagode in Mojca Skvarča

26.12.  Tadeja Gnezda in Matjaž Gnezda  Helena Rupnik in Jerneja Kunc
31.12.  Vilma Kunc in Franja Tušar  Branka Jereb in Klemen Jereb 
Pogrebne maše za December  Helena Rupnik

 Ministriranje:
Teden od 17.12. do 24.12. Andraž Kavčič, Anže Treven in Monika Skvarča
Teden od 24.12. do 31.12. Matej Gnezda in Lovro Benedičič

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

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 15, od 16.12. do 22.12. sk. 16, od 23.12. do 29.12. sk. 17, od 30.12. do 5.1.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

4. Adventna nedelja
Evangelij: GLEJ, SPOČELA BOŠ IN RODILA SINA Lk 1,26-38

Evangelij po Luku 
Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, 

zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime 
Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s 
teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. 
Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela 
boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin 
Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo 
v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

Marija  pa  je  rekla  angelu:  »Kako  se  bo  to  zgodilo,  ko  ne  spoznam
moža?« Angel ji je odgovóril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega
te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojěno, imenovalo Božji Sin.
Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti
mesec  njej,  ki  so  jo  imenovali  nerodovitno.  Bogu  namreč  ni  nič
nemogoče.«

Marija pa je rekla: »Glej,  dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji
besedi!« In angel je šel od nje.
 Mašni nameni od 24.12.2017 do 31.12.2017:
nedelja, 24.12. Adam in Eva

7:30h – za farane
10h  Jožef Arhar, dano iz Vrhnike 
14h – Božična devetdnevnica, rožni venec molijo člani 
župnijske Karitas in Litanije Matere božje z blagoslovom 

ponedeljek, 25.12. Božič, Jezusovo rojstvo
24h polnočnica, za farane
 8h  Janez Treven, Petkovec 38
10h  starši Kavčič in Radešček, Rovte 12

torek, 26.12. Sv. Štefan, prvi mučenec, praznik; Dan samostojnosti
7:30h  Andrej Loštrek, godovna, Rovte 72
10h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

sreda, 27.12. Sv. Janez, Apostol in evangelist, praznik
18h  Jože Treven, osmi dan, Petkovec 11b

četrtek, 28.12. Nedolžni otroci, mučenci, praznik
18h  Štefan Sivec, godovna, Petkovec 11

petek, 29.12. Sv. Tomaž Becket, škof in mučenec
18h  Matilda Leskovec, obletna, Rovte 104e

sobota, 30.12.  8h  Viktor Lazar, Rovte 26
nedelja, 31.12. Sveta družina, praznik; Sv. Silvester, papež

7:30h – za farane
10h  Franc Logar, godovna, Rovta 104

http://zupnija.rovte.eu/


 Ostala oznanila
* Na 3.adventno nedeljo, 17. 12.  bo od 14h do15:30h spovedovanje za 

božične praznike. Na razpolago bosta dva spovednika. 
Ob 14h bo molitev rožnega venca in božična devetdnevnica. Rožni venec moli 
zakonska skupina.

* V letošnji božični devetdnevnici, ki jo je napisal Sandi Osojnik SDB, 
bomo razmišljali o molitvi Sveti angel. K njej ste vabljeni veroučenci, 
posebno še birmanci. Za vsak dan je treba pobarvati list z motivom molitve in
praktična naloga.

* Blagoslov vode za kropljenje bo v soboto 23. 12. v lopi pod zvonikom 
po večerni maši.

* Na 4. adventno nedeljo, 24. 12. zvečer je prvi Sveti večer, zato po stari
krščanski navadi pokropite in pokadite svoje domove in molite rožne 
vence.

* V ponedeljek 25. 12. obhajamo slovesni in zapovedani praznik 
Jezusovega rojstva – Božič. Svete maše bodo ob 24h polnočnica, ob 8h
zorna, in ob 10h dnevna maša. Pred polnočnico bo blagoslov jaslic.

* Na praznik Svetega Štefana, 26. 12., ko obhajamo tudi Dan 
samostojnosti, bo pri obeh mašah blagoslov soli, ki jo ponavadi 
primešamo krmi za živino.

* Na Zadnji dan civilnega leta, 31. 12. obhajamo praznik Svete Družine, 
zato bo pri obeh mašah blagoslov otrok. Po obhajilu bomo zapeli zahvalno 
pesem, Bogu v zahvalo za preživeto leto. 
Ker je ta dan 2. Sveti večer, po stari krščanski navadi pokropite in 
pokadite svoje domove in molite rožne vence.

* V župnišču dobite kadilo, Pratiko, Marijanske koledarje ter voščilnice.
* Obnovite tudi naročnino za verske časopise, revije in Mohorjevke za leto 2018.
* Birmanske prijavnice skupaj s potrdilom za botre, oddajte pri verouku do Božiča,

izpolnjena s svojimi osebnimi podatki, podatki staršev in botrov.
* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.
* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
* Otroci, ki čutite veselje do petja pri maši se vključite v otroški pevski zbor.
* Vsak torek ima redna srečanja molitvena skupina Prenova v Duhu v Dolnjem 

Logatcu po večerni sveti maši, ki je ob 18h, v kapeli v domu M&M.

   VOŠČILO 
Vsem faranom in farankam želim doživete in miru polne ter
blagoslovljene božične praznike, da bi jih mogli obhajati ob
evharistiji in v krogu svoje družine in prijateljev. 

Župnik

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

Oznanila od 17.12.2017 do 31.12.2017, Leto XIII. št. 26/322

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Dobro, pošteno, pravično in sveto

Dragi bratje duhovniki, redovniki, redovnice, verniki in vsi ljudje dobre volje! 
Evangelisti, predvsem Luka, opisujejo božični dogodek, ko se je Bog sklonil k nam

ljudem,  ko  je  Večni  postal  človek,  da  bi  za  vedno  ostal  z  nami.  To  vsebino
premišljujemo, to vsebino oznanjamo, to vsebino skušamo živeti. Božično skrivnost, ki
nam je otipljivo blizu v jaslicah, globoko in pristno doživljajo otroci. Odrasli pogosto
preveč razumsko dojemamo skrivnosti Božjega učlovečenja. Toda čim bolj smo otroci,
bolj  čutimo  nevidni  dotik  Božje  roke,  ko  se  On,  nevidni,  dotika  našega  srca.  In
predvsem to  naj  bi  se  v  božičnih  dneh  zgodilo.  Tudi  poklicni  oznanjevalci  vesele
novice in vsi verniki naj bi doživeli Božji dotik. Da bi se učlovečeni Bog tako dotaknil
našega srca, da bi ostalo »dobro, pošteno, pravično in sveto«, kakor je zapisal Božji
služabnik Alojzij Kozar.

In ravno zato je Bog postal človek. Zato Bog vedno znova prihaja med nas. Zato se
Bog  vedno  znova  dotika  našega  srca,  da  bi  to  srce  (p)ostalo  »dobro,  pošteno,
pravično in sveto«. Dobro – kar je temeljna odlika vsakega človeka in kar se izraža v
vsakdanjih drobnih dejanjih. Pošteno – kar je profesor dr. Anton Trstenjak posebej
označil  kot  značilnost  Slovencev,  ki  pa danes  žal  vse  bolj  izginja.  Pravično  –  kar
presega  zavezanost  zakonu,  pravilom  in  predpisom  ter  ohranja  Božji  pogled  na
človeka in svet. Sveto – kar povzema vse druge kreposti in je končni cilj in najvišja
sreča vsakega človeka. 

Želimo, da bi bilo vsako srce »dobro, pošteno, pravično in sveto«. Naj ta želja v teh
božičnih praznikih doseže vse ljudi dobre volje in naj bo to vodilo vsakega človeka
tudi v novem letu 2018. Blagoslovljen božič želimo vsem bolnim in trpečim, vsem
rojakom v zamejstvu in po svetu, pa tudi tistim, ki v izpovedovanju vere niso združeni
z nami. Naj nas vse združuje prizadevanje, da bi bilo vsako srce »dobro, pošteno,
pravično in sveto«.  Vaši škofje 


