
1. Adventna nedelja
Evangelij: NAŠE ODREŠENJE JE BLIZU Lk 21,25-28.34-36

Evangelij po Luku
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Znamenja bodo na soncu, luni in 
zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi v zmedi zaradi bučanja morja in valov. 
Ljudje bodo ginili od strahu in pričakovanja tega, kar bo prišlo nad ves svet, kajti
nebeške sile se bodo majale. In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na 
oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in 
dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.« »Varujte se, da vam sŕca ne 
bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti 
dan ne ujame iznenada kakor zanka. Prišèl bo namreč nad obličje vse zemlje. 
Zato čujte in vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo 
zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.«

 Mašni nameni od 2.12.2018 do 8.12.2018:
nedelja, 2.12. Začetek novega cerkvenega leta - »Leto C«

Nedelja Karitas in sklep »Tedna Karitas«
7:30h – za farane
10h  Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116
14h – Adventna pobožnost, rožni venec in litanije Matere božje

z blagoslovom, rožni venec molijo veroučenci 8. razreda
ponedeljek, 3.12. Sv. Frančišek Ksaver, duhovnik

18h  Franc Logar, godovna, Rovte 104
torek, 4.12. Sv. Janez Damaščan, duhovnik in cerkveni učitelj 

Sv. Barbara, devica in mučenka, zavetnica rudarjev 
18h  Verica Gantar in vsi  Gantar, Petkovec 31

sreda, 5.12. 18h  Katarina Martinčič, obletna in Janez, Rovte 44
četrtek, 6.12. Sv. Nikolaj (Miklavž), škof, god

18h na Praprotnem Brdu  Silva Albreht, obletna, 
Praprotno Brdo 6

petek, 7.12. Sv. Ambrož, škof in cerkveni učitelj
18h  Tončka in Jožef Treven, obletna, Petkovec 11b

sobota, 8.12. Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik
18h  Cvetka Kavčič, obletna, Rovte 12 (maša je v cerkvi)

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

2.12.  Cilka Jereb in Vilma Kunc  Tomaž Jereb in Jerneja Kunc
8.12  Ob 18h – Matevž Lukan
9.12.  Veronika Kavčič in Marja Čuk  Nevenka Malavašič in Matevž Lukan
16.12.  Marija Lukančič in Ema Kavčič  Branka Jereb in Klemen Jereb

Pogrebne maše za mesec december  Mojca Skvarča

2. Adventna nedelja
Evangelij: VSI BODO DELEŽNI ZVELIČANJA Lk 3,1-6

Evangelij po Luku
V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj Judeje
in Heród četrtni oblastnik Galileje, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Iturěje in
Trahonítide ter Lizánija četrtni oblastnik Abilene in ko sta bila vélika duhovnika
Hana  in  Kajfa,  je  v  puščavi  prišla  Božja  beseda  Janezu,  Zaharijevemu  sinu.
Prehodil je vso jórdansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje
grehov,  kakor  je  pisano  v  knjigi  govorov  preroka  Izaija:  »Glas  vpijočega  v
puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! Vsaka dolina naj se
napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana
pota naj bodo gladka. In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje.«

Mašni nameni od 9.12.2018 do 16.12.2018:
nedelja, 9.12. 7:30h – za farane

10h  Janez Kogovšek, obletna, Rovte 118
14h – Adventna pobožnost, rožni venec in litanije Matere 

božje z blagoslovom, rožni venec molijo člani ŽPS
ponedeljek, 10.12. 18h  Viktor Kogovšek, Rovte 129c
torek, 11.12. Damaz, papež

18h  Janez in Katarina Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 14
sreda, 12.12. Devica Marija iz Guadalupe, god

18h  Ludvik in Marica Skvarča, obletna, Rovte 11
četrtek, 13.12. Sv. Lucija, devica in mučenka

18h  Janez Kunc, Rovte 63
petek, 14.12. Sv. Janez od Križa, duhovnik in cerkveni učitelj

18h  starši Logar in sorodniki, Rovte 133
sobota, 15.12. Blažena Antonija Fabijan, Krizina Bojanc in druge 

Drinske mučenke 
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 
16.12.

3. adventna nedelja
7:30h – za farane
10h  Valentin Križaj, obl. in vsi  iz družine Križaj, Rovte 10
14h – Adventna pobožnost, rožni venec in litanije Matere 

božje z blagoslovom, rožni venec molijo člani ŽK
Spovedovanje za božične praznike od 14h - 16h

 Obvestilo:
Za delitev listkov za obisk nedeljske maše se otroci postavite v 
dve vrsti za klopcami, da ne bo nepotrebnega prerivanja in 
govorjenja. Ohranimo spoštovanja do prostora, v katerem se 
nahajamo. Kdor se reda ne bo držal, listka ne bo dobil.



  Ostala oznanila
* S 1. adventno nedeljo 2. 12. začenjamo novo cerkveno leto in Adventni

čas, ki traja štiri adventne nedelje, kar simbolizira adventni venec. 
Bogoslužna barva v adventu je vijolična. 
Pri maši ob nedeljah in praznikih beremo, berila in evangelije za leto »C«, pri 
delavnikih pa berila in evangelije za delavnike »1«.

* 1. Adventna nedelja je Nedelja Karitas. Pri obeh mašah  bo blagoslov 
adventnih venčkov. 
Nabirka, pri obeh mašah je namenjena za potrebe Karitas (2/3 za 
škofijsko, 1/3 za župnijsko Karitas).
Popoldanska adventna pobožnost ob 14h z rožnim vencem in 
litanijami ter blagoslovom. Rožni venec molijo veroučenci 8. razreda.

* V torek 4. 12. ob 20h je srečanje zakonske skupine

* Za prvi petek (7.12.) bom v dopoldanskem času obiskal bolne in 
starejše in jih obhajal. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega 
in prejeli blagoslov z Najsvetejšim

* V soboto praznujemo slovesni praznik Brezmadežnega spočetje Device
Marije. Sveta maša bo ob 18h v cerkvi.

* Na 2. adventno nedeljo pri adventni pobožnosti ob 14h molijo rožni 
venec člani ŽPS.

* V petek 13. 13. po večerni maši je v učilnici srečanje za devetošolce, 
srednješolce in študente z gostoma iz »Zavoda Živim«. Tema srečanja: 
Teologija telesa.

* Na 3. adventno nedeljo bo popoldne od 14h do 16h spovedovanje za 
Božične praznike. Na razpolago bodo tuji spovedniki. 
Pri adventni pobožnosti ob 14 rožni venec molijo člani ŽK. 
Začenjamo pa tudi božično devetdnevnico. Za vsak dan obiska 
veroučenci prejmete listek, ki ga nalepite v LZV. Napisal jo je Aco Jerant. 
Božična skrivnost je velika in vsak jo doživi drugače. V devetdnevnici bomo 
slišali kako so božično noč doživeli: kramar, ovca, Jožef, pes čuvaj, pastir, osel, 
pastirica in Trije Kralji.

 Ministriranje:
Teden od 2.12. do 9.12. Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 9.12. do 16.12. Anže Treven in Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 19, od 1.12. do 7.12. sk. 20, od 8.12. do 14.12. sk. 21, od 15.12. do 21.12.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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 2.12.2018 do 16.12.2018, Leto XIV. št. 24/347
Misel za Gospodov dan – Kdaj pride Gospod?

Adventni čas v prvi vrsti ni namenjen spominu na Jezusov zgodovinski prihod
pred 2018 leti, ampak pripravi na njegov drugi prihod ob koncu časov. Kristjani
nismo samo učenci nekoga, ki je že prišel, ampak predvsem nekoga, ki bo še
prišel.  Ta resnica se je v zadnjem obdobju zameglila, redko slišimo govoriti  o
drugem  Kristusovem  prihodu  in  o  večnem  življenju.  Pogled  proti  nebeškemu
Jeruzalemu  je  zastrt  kljub  temu,  da  pri  vsaki  sveti  maši  po  očenašu  slišimo
besede:  »Ko  polni  blaženega  upanja  pričakujemo  prihod  našega  Odrešenika
Jezusa Kristusa.«

Predzadnja vrstica Svetega pisma se konča z besedami: »Maranà, thà! Pridi,
Gospod Jezus!« (Raz 22,20). Nekateri so bili pri tem pričakovanju tako goreči, da
so  »pozabili«  na  vsakdanja  opravila,  zato  jih  je  sv.  Pavel  opozoril,  naj  v
pričakovanju Gospodovega prihoda v miru delajo in jedo svoj kruh (2 Tes 3,11-
12). Sčasoma se je ta vesela novica vedno bolj spreminjala v nekaj dramatičnega:
namesto drugega Gospodovega prihoda se je bolj poudarjala Božja sodba: ljudje
so se začeli  zatekati  k  molitvi  in spovedi predvsem iz  bojazni  pred peklom in
kaznijo.  Morda  je  nelagodje  vernikov  prispevalo  k  temu,  da  sta  večnost  in
Kristusov prihod izginila z obzorja. Govoriti se začne le še o tem svetu in kako biti
moralno popolni.

Pričakovanje  Jezusovega  drugega  prihoda  je  zaznamovalo  prve  generacije
kristjanov in k temu smo povabljeni tudi mi, ko danes vstopamo v adventni čas. Z
očmi smo zazrti  v prihodnost, vedoč, da je Božja beseda resničnejša od vseh
mrkov in  katastrof,  ki  so  opisane v  današnjem evangeliju.  Prav  vse se  lahko
zgodi, a največja resnica je, da bo Gospod prišel in bo preobrazil obličje zemlje.
Naša prihodnost je biti vedno z Gospodom, in to je najlepša novica. Kristjan se ne
vpraša: »Kdaj bo konec sveta,« temveč: »Kdaj pride Gospod?«

p. Igor Salmič, provincial minoritov – Magnificat 12/2018.

http://zupnija.rovte.eu/

