
1. Adventna nedelja – Nedelja Karitas
Evangelij: BODITE BUDNI, DA BOSTE PRIPRAVLJENI  Mt 24,37-44

Evangelij po Mateju

 Mašni nameni od 1.12.2019 do 7.12.2019
nedelja, 1.12. Začetek novega cerkvenega leta

Adventni čas – Leto »A«; Sklep »Tedna Karitas« 
7:30h – za farane
10h  Janez Kogovšek, obletna in starši, Rovte 118
14h – Adventna pobožnost z rožnim vencem, 

rožni venec molijo birmanci 8. skupine
ponedeljek, 2.12. 18h  Hladnikovi, Janeščevi
torek, 3.12. Sv. Frančišek Ksaverij, duhovnik

18h  Franc Brenčič, obletna in Janez in Marija, Petkovec 14
sreda, 4.12. Sv. Janez Damaščan, duhovnik in učitelj

Sv. Barbara, devica in mučenka
18h  Franc Logar, godovna, Rovte 104

četrtek, 5.12. Sv. Saba, opat
18h  Cecilija Trček, obletna in Vinko, Rovte 9

Prvi petek, 6.12. Sv. Nikolaj (Miklavž), škof
18h na Praprotnem Brdu  Silva Albreht, obletna, 

Praprotno Brdo 6
sobota, 7.12. Sv. Ambrož, škof in učitelj

9h – maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
***************************************************
 Ministriranje:

Teden od 1.12. do 8.12. Anže Treven
Teden od 8.12. do 15.12. Lovro Benedičič

 Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 1 in 2, od 30.11. do 6.12. sk. 3, od 7.12. do 13.12. sk. 4, od 14.12. do 20.12.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

***************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Molil  je,  prebiral  hebrejsko  Sveto  pismo  in  vedno  znova  premišljeval  o
angelovih besedah. Kar je odkril, ga je razveselilo.

Zaharija je v obdobju molka neverujoči dvom zamenjal s pokorno vero. Ko
se je torej rodil njegov čudežni sin in je napočil čas, da mu podeli ime, je
dokazal, da je sprejel Božji načrt in vse spremljajoče obljube. Namesto da bi
sina poimenoval po sebi, je upošteval angelove besede in mu dal ime »Janez«
(Lk 1,63). Takoj se mu je razvezal jezik in lahko je izrazil vso zahvalo, ki se je
zbirala v njem v devetih mesecih pobožnega molka. >>

2. Adventna nedelja
Evangelij: POZDRAVLJENA, MILOSTI POLNA, GOSPOD JE S TEBOJ      Lk 1,26-38
Evangelij po Luku
 Mašni nameni od 8.12.2019 do 15.12.2019:
nedelja, 8.12. Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik

7:30h – za farane
10h  Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116
14h – Adventna pobožnost z rožnim vencem, 

rožni venec molijo birmanci 9. skupine
ponedeljek, 9.12. 18h  Slavko Šinkovec, družina Cigale
torek, 10.12. 18h  Ivanka Cigale, obletna, Rovte 46e
sreda, 11.12. Sv. Damaz, papež

18h    Marjan Brenčič, Janeževi
četrtek, 12.12. Devica Marija iz Guadalupe, god

18h   Jožefa in starši Skvarča, obletna, Rovte 50
petek, 13.12. Sv. Lucija, devica in mučenka

18h  Franc Jurca, Petkovec
sobota, 14.12. Sv. Janez od Križa, duhovnik in učitelj

18h  Janez Modrijan, obletna, Rovte 96
nedelja, 15.12. 3. Adventna nedelja; Blažena Ivana Krizina Bojanc, 

Antonija Habjan in druge drinske mučenke
7:30h – za farane
10h  Jože Lukančič, obletna, Rovtarske Žibrše 1
14h – Adventna pobožnost z rožnim vencem, 

rožni venec molijo birmanci 8. skupine
14h do 15:30h – spovedovanje za božične praznike

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Naše adventno potovanje
Začenjamo torej adventno potovanje. Malo verjetno je, da nas bo angel utišal

do božiča. Toda medtem ko svet okoli nas kriči, da bi nas pritegnil, se lahko
odločimo za umik v molk z Zaharijem. Boga lahko prosimo, naj nas uči, kakor
je učil tega ponižnega moža. 

Poskusimo malce umiriti  življenje  (ter  morda utišati  telefon  in  elektronsko
pošto). Vsak dan pojdimo na miren kraj in se molče obrnimo k Bogu. Gospod
ve, kaj potrebujemo. Pozna vse naše molitve. Zaupajmo mu te prošnje in med
molitvijo poskušajmo več poslušati. Počasi in pozorno premišljujmo o adventnih
mašnih berilih.  Nato opazujmo, kaj  bo Bog storil.  Mogoče nas bo spremenil
kakor Zaharija.  Morda bomo na božični  dan k njemu prišli  z globljo vero in
zavestjo, da Bog danes deluje. Ali pa bomo bolj veselo slavili Gospoda, ki je
vselej zvest in prisluhne vsem našim molitvam.

V letošnjem adventu se pridružimo Zahariju  in  Bogu dovolimo, da nas bo
spremenil.  
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Ostala oznanila
* S 1. adventno nedeljo 1. 12. začenjamo novo cerkveno leto in Adventni

čas, leto »A« ki traja štiri adventne nedelje, kar simbolizira adventni venec. 
Pri obeh mašah bo blagoslov adventnih venčkov. 
Bogoslužna barva v adventu je vijolična
Ta nedelja je Nedelja Karitas.  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.

*  Od ponedeljka dalje, (2.12.), obnovitve naročnine za verske časopise in revije.
V župnišču dobite tudi Marijanske koledarje, Družinske pratike in kadila z ogljem

*  Na god svetega Miklavža (6.12.) je maša ob 18h v cerkvi Svetega 
Nikolaja na Praprotnem Brdu. Ob 16.h je maša tudi v podružnični cerkvi 
Svetega Nikolaja v Hlevnem Vrhu, župnija Vrh Sveti Trije Kralji.

* Za prvi petek, 6. 12. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal 
bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca 
Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na 2. adventno nedeljo, 8. 12. obhajamo praznik Marijinega 
brezmadežnega spočetja, zato je maša od praznika.

* V torek, 10.12. ob 20h je srečanje zakonske skupine v prostoru nad zakristijo.
* Na  3. adventno nedeljo, 15. 12.  je popoldne spovedovanje  od 14h do 

15:30h spovedovanje za Božične praznike za odrasle. Spovedovanje za 
veroučencev bo v tednu po 3. adventni nedelji od 4. do 9. razreda.

* Veroučenci bodo pri verouku prejeli adventne koledarje »otroci za 
otroke«.  V sredini koledarja je list iz katerega naredite šparovčke. Vanj boste 
v času adventa do božiča zbirali svoje denarne darove, čemur se boste odrekli. 
Šparovček boste na praznik Svetih Treh Kraljev prinesli k jaslicam. Letošnji 
Koledar je posvečen misijonarju Ignaciju Knobleharju z naslovom »Jaz sem 
misijon, ti misijon«. Skupaj z otroci vsega sveta pripravljajo pot za Jezusa. Za 
vsak dan je napisana posebna zgodba.

* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
* Redna srečanja Prenove v Duhu v Logatcu so vsak torek po večerni maši v 

kapeli doma Marije in Marte.
  Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

1.12.  Marija Lukančič in Matjaž Gnezda  Cilka Jereb in Helena Rupnik
8.12.  Nevenka Malavašič in Branka Jereb  Mojca Skvarča in Jerneja Kunc
15.12.  Marja čuk in Ema Kavčič  Matevž Lukan in Helena Rupnik

Pogrebne maše za mesec december  Cilka Jereb
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 1.12.2019 do 15.12.2019, Leto XV. št. 24/373

Čas tihote
Opazovanje in pričakovanje z Zaharijem

Adventno  potovanje  v  veri  začnimo  z  molitvenim  premišljevanjem  o
Zaharijevi  zgodbi.  To je zgodba človeka, ki  se mu je življenje spremenilo z
obljubo, da bo Bog obiskal svoje ljudstvo. Je zgodba moža, čigar srce in um sta
se odprla po tihi molitvi in premišljevanju. 

Žalost in sramota 
Otroci  so  bili  v  starem Izraelu  znamenje  blagoslova,  podobno  kot  danes.

Predstavljajmo  si,  kako  sta  se  počutila  Zaharija  in  Elizabeta,  ko  so  leta
minevala,  pa nista dobila  otroka.  Boga sta prosila,  naj  jima ga nakloni,  pa
vendar je njun občutek sramote le še naraščal (prim. Lk 1,25). Zamislimo si,
da sta molila: »Gospod, veš, da se z Zaharijem po najboljših močeh trudiva
izpolnjevati tvoje zapovedi. Zakaj nama ne nakloniš otrok?« Mogoče sta se celo
krivila, saj so nekateri menili, da je neplodnost znamenje Božjega prekletstva.

Zaharija je bil duhovnik v templju, Elizabeta pa potomka Mojzesovega brata
Arona, zato ju je neplodnost še toliko bolj bolela. Bila sta poštena in pobožna;
izhajala sta iz dobrih družin. Zakaj bi jima Bog odtegnil tak blagoslov? Ju je
kaznoval zaradi greha, ki sta ga nevede storila?

Čas molka
Zdi se, da je bil Bog – ali vsaj angel – jezen na Zaharija, ker je imel šibko

vero. Toda Gospod je mislil na veliko več. Zaharija je bil pravičen in pobožen
mož. Bog ni mogel dopustiti, da bi en sam slab dan izbrisal vsa leta njegove
zvestobe. Zaharijev prenagljeni odgovor je vzel kot priložnost, da je še poglobil
njegovo vero in zaupanje vanj. In tako je Zaharija začel adventno potovanje v
veri. Za vedno se je spremenil.

Kaj bi storili, če kar devet mesecev ne bi mogli govoriti? Zaharija je gotovo
nekaj časa poskušal razvozlati angelove besede.  >>


