
3. Adventna nedelja
Evangelij: PRIPRAVIMO SE NA ODREŠENJE Lk 3,10-18
Evangelij po Luku
Tisti čas so množice spraševale Janeza: »Kaj naj storimo? « Odgovarjal jim je:
»Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj
stori prav tako.« Tudi cestninarji so se prišli krstit in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj
storimo?« Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.« Spraševali
so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Nikomur ne grozite in
nikogar ne izsiljujte, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.« Ker pa je ljudstvo
živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on
Mesija, je Janez vsem odgovóril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od
mene, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal; on vas bo
krstil s Svetim Duhom in ognjem. Velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče
in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.« Tako je
torej Janez še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem evangelij.

 Mašni nameni od 16.12.2018 do 22.12.2018:
nedelja, 16.12. 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
Začetek Božične devetdnevnice

Spovedovanje za božične praznike od 14h - 16h
ponedeljek, 17.12. 18h  Jožefa, obletna in starši Skvarča, Rovte 50
torek, 18.12. 18h  iz družine Skvarča, Rovte 7
sreda, 19.12. Urban V., papež

18h  Franc Osterman, obletna, Rovtarske Žibrše 36
četrtek, 20.12. Vincencij Romano, duhovnik

18h  Janez Modrijan, osmi dan, Rovte 96
petek, 21.12. Sv. Peter Kanizij, duhovnik in učitelj 

18h  Erna Košir, godovna, Rovte 82c
sobota, 22.12. Frančiška K. Cabrini, redovna ustanoviteljica

18h  starši Logar in sorodniki, Rovte 133
(Nadaljevane iz naslovne strani)

Tega želimo slovenski škofje najprej vam, otroci, ki ste Jezusu najbližje ne samo
zaradi mladosti, ampak ste mu blizu po svojem otroškem čutenju, iskrenosti in
pristnosti. Prav tako želimo škofje doživeto praznovanje božičnih praznikov  vsem
mladim, odraslim in ostarelim! Tudi vam. Onemogli in ubogi, ki vas je življenje
morda postavilo na rob družbe, želimo, da vas prevzame mir in ljubezen Božjega
deteta.  Jezus  se  je  rodil  za  vsakega  od  nas  kot  Emanuel,  kot  Bog  z  nami.
Slehernega želi potolažiti in prinesti luč povsod, kjer je tema, da bi naše življenje
po veri nanj dobilo novo vsebino in nov zagon. Zato naj bo novo leto 2019 in
sploh  vsa  naša  prihodnost  prežeta  z  bližino  Božjega  Sina,  v  skupnem
prizadevanju za ustvarjanja okolja, ki ga bodo krasile kreposti miru, poštenja,
domačnosti  in dobrote.  Obilju miru in Božjega blagoslova naj  bo vedno med
nami! Vaši škofje 

4. Adventna nedelja
Evangelij: ODREŠENIK PRIDE K NAM Lk 1,39-45
Evangelij po Luku

Mašni nameni od 23.12.2018 do 30.12.2018:
nedelja, 
23.12.

4. Adventna nedelja 
Sv. Janez Kancij 
7:30h – za farane
10h  Ludvik in Marica Skvarča in vsi  iz družine Skvarča, 

obletna, Rovte 11
14h – Božična devetdnevnica, rožni venec in litanije Matere božje

z blagoslovom. Rožni venec molijo bralci beril
ponedeljek, 
24.12.

Adam in Eva, prastarša 
Zaključek Božične devetdnevnice
 8h  Štefan Sivec, godovna in  Minka Treven, Petkovec 11

torek, 25.12. Božič Gospodovo rojstvo, slovesni in zapovedani praznik
Polnočnica - sveta maša za farane
8h zorna maša  starši Skvarča, obletna, Rovte 7
10h dnevna maša  Miroslav Moljk, Rovtarske Žibrše 4

sreda, 26.12. Sv. Štefan, prvi mučenec, praznik
Dan Samostojnosti
7:30h  Mihael Petkovšek in Marko, obletna, Rovte 131
10h  Manica in Ludvik Treven, obletna, Rovte 102

četrtek, 27.12. Sv. Janez, apostol in evangelist 
18h  Andrej Loštrek, godovna in  iz družine Loštrek, Rovte 72

petek, 28.12. Nedolžni otroci, mučenci, praznik 
18h  Marija Leskovec, godovna, Rovte 104e

sobota, 29.12. Sv. Tomaž Becket, škof in mučenec
9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev

nedelja, 
30.12.

Sveta Družina, praznik
7:30h – za farane
10h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

 Ministriranje:
Teden od 16.12. do 23.12. Lovro Benedičič in Gašper Lukančič
Teden od 23.12. do 30.12. Andraž Kavčič in Urban Kavčič

 Voščilo:
Ob svetem prazniku Jezusovega rojstva in ob nadaljevanju 
praznikov, voščim vsem faranom blagoslovljene božične praznike,
da bi jih mogli lepo in v miru praznovati v krogu domače družine 
in prijateljev. Jezusovo rojstvo je luč za celotno človeštvo. Ta luč 
nikoli ne ugasne, ker se napaja iz božje dobrote in ljubezni.

 Župnik



 Ostala oznanila
* Na 3. adventno nedeljo 16. 12. bo popoldne od 14h do 16h 

spovedovanje za Božične praznike. Na voljo za spoved bodo trije 
spovedniki. Ta dan pričnemo tudi z »božično devetdnevnico«. Rožni venec 
molijo člani Župnijske Karitas.

* Spovedovanje veroučencev od 4. do 9. razreda bo v tednu po 3. adventni 
nedelji. Kljub temu k verouku prinesite zvezke z domačimi nalogami in LZV.

* V soboto 22. 12. po večerni maši in devetdnevnici bo v lopi pod 
zvonikom blagoslov vode za kropljenje.

* Spovedovanje v Dolnjem Logatcu bo v soboto 22. 12. od 14h dalje, na Vrhniki 
pa na 4. adventno nedeljo od 18h dalje.

* Rožni venec na 4. adventno nedeljo molijo bralci beril. Združeno bo z božično 
devetdnevnico.

* V ponedeljek 24.12. je maša ob 8h. Pri njej je zaključek devetdnevnice.
* Zvečer je 1. sveti večer, zato po stari krščanski navadi pokropiti in 

pokadite svoje domove ter molite rožni venec.
* Na Božič pred polnočnico bo blagoslov jaslic.
* Na Božič, ki je slovesni in zapovedani praznik bodo tri maše: 

polnočnica, zorna maša in dnevna maša.
* Na god Svetega Štefana 26.12. je pri maši blagoslov soli, ki jo ponavadi 

primešamo krmi za živino. 
Pri maši ob 10h bo tudi blagoslov slovenske zastave, ki bo visela na 
drogu na Lešah, v spomin na plebiscit, dan samostojnosti.

* Nedelja po Božiču je praznik Svete Družine. Pri obeh mašah bo 
blagoslov otrok. Starši, pripeljite svoje otroke k blagoslovu.

* Obnovite naročnino na verske časopise in revije za leto 2019.
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

16.12.  Marija Lukančič in Ema Kavčič  Branka Jereb in Klemen Jereb
23.12.  Cilka Jereb in Marja Čuk  Helena Rupnik in Mojca Skvarča

25.12.
 Polnočnica - Vilma Kunc in Matjaž Gnezda
8h - Ema Kavčič in Marija Lukančič  Helena Rupnik in Klemen Jereb

26.12  Nevenka Malavašič in Cilka Jereb  Tadeja Gnezda in Jerneja Kunc
30.12.  Vilma Kunc in Matjaž Gnezda  Branka Jereb in Klemen Jereb

Pogrebne maše za mesec december  Mojca Skvarča

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 21, od 15.12. do 21.12.sk. 22, od 22.12. do 28.12. sk. 23, od 29.12. do 4.1.
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 16.12.2018 do 30.12.2018, Leto XIV. št. 25/348

Voščilo slovenskih škofov za božični praznike

Drage sestre in bratje in vsi ljudje dobre volje!
»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji« (Lk 2,14) , to

je  bilo  oznanilo  angelov  s  pesmijo,  ki  se  je  razlegala  v  sveti  božični  noči  po
betlehemskih poljanah in je pastirjem oznanila  veselo oznanilo,  da se je rodil
zveličar, ki je Jezus, Gospod. To božično sporočilo je tako pomenljivo, tako bogato
in veličastno, da odmeva tudi v naš čas.

Božična noč je noč veselja, hvaležnosti in upanja. Skupaj z angeli smo tudi mi
povabljeni, da slavimo Boga, ker je dober, zvest in usmiljen. V božični noči še
prav na poseben način doživljamo Božjo bližino, njegovo dobroto in ljubezen. Ob
tem smo vsi povabljeni, da sprejemamo dar nebeškega Očeta, ko nam v teh dneh
pošilja svojega Sina in s tem podarja našemu življenju nov smisel in kaže na
pravo vsebino človeškega življenja. Naše življenje naj postane jasen odgovor na
podeljeni  neizmerni  Božji  dar,  naj  bo prežeto  z  ljubeznijo  do Boga in  z  našo
medsebojno ljubeznijo.

Življenje iz ljubezni namreč prinaša človeku mir, veselje in novo življenjsko moč,
česar nam ta zemeljski svet ne more dati. Mir, ki ga prinaša Božje dete, ni sad
kompromisov in našega trgovanj, ampak je v pravem pomenu Božji dar.

V neusmiljenem ritmu vsakdanjega življenja, ko nam tolikokrat zmanjka časa
zase, za pristnejše medsebojne odnose, za dajanje ljubezni in dobrote, se vsaj za
trenutek ustavimo pred novorojenim betlehemskim Detetom in dopustimo, naj se
vsebina božičnega sporočila dotakne naših src. Dopustimo, da božično sporočilo
ogreje, gani in ozdravi neštete rane, ki jih nosimo v sebi. Tako se bo v nas po
Božjem dotiku začelo rojevati nekaj novega, lepšega in pristnejša.

Naj oznanilo angelov iznad skromne betlehemske votline vsem prinese veselje,
novo upanje in mir!  >>

http://zupnija.rovte.eu/

