
3. Adventna nedelja
Evangelij: JANEZ KRSTNIK SPRAŠUJE O JEZUSU  Mt 11,2-11
Evangelij po Mateju
Tisti čas je Janez v ječi slišal o Kristusovih delih in ga je po svojih učencih, ki jih 
je poslal k njemu, vprašal: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« 
Jezus jim je odgovóril in dejal: »Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: 
slepi spregledujejo, hrômi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi vstajajo, 
ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.«
Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v 
puščavo? Trs, ki ga veter maje? Ali kaj ste šli gledat? Človeka, mehko 
oblečenega? Glejte, tisti, ki se mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej
ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je
pisano: Glej, svojega glasnika pošiljam pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo 
pot pred teboj. Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni vstal večji od 
Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega.«

 Mašni nameni od 15.12.2019 do 21.12.2019
nedelja, 15.12. 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

ponedeljek, 16.12. Adelajda(Aleda), kraljica
18h  Marko Žakelj, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 22

torek, 17.12. Viviana, opatinja; Začetek božične Devetdnevnice
18h  Marjetni, obletna, Rovte 116

sreda, 18.12. 18h  Zvonka Nartnik, obletna, Rovte 29a
četrtek, 19.12. Urban V., papež

18h  Ludvik in Marica Skvarča, obletna, Rovte 11
petek, 20.12. Dominik, opat

18h  Erna Košir, godovna, Rovte 82c
sobota, 21.12. 
Kvatrna

Sv. Peter Kanizij, duhovnik in učitelj
18h  Janez Modrijan, Rovte 96

 Ministriranje:
Teden od 15.12. do 22.12. Andraž in Urban Kavčič
Teden od 22.12. do 29.12. Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 4, od 14.12. do 20.12. sk. 5, od 21.12. do 27.12. sk. 6, od 28.12. do 3.1.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

4. Adventna nedelja
Evangelij: JEZUSOVA MATI JE IZ DAVIDOVEGA RODU      Mt 1,18-24

Evangelij po Mateju
Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z
Jožefom; in preden sta prišla skupaj,  se je izkazalo, da je noseča od Svetega
Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo
bo skrivaj odslôvil. Ko je to premišljeval, glej, se mu je v sanjah prikazal Gospodov
angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar
je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti
on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo,
kar je Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali
ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbúdil, je stóril, kakor
mu je naróčil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi.

 Mašni nameni od 22.12.2019 do 29.12.2019:
nedelja, 
22.12.

Frančiška K. Cabrini, redovna ustanoviteljica
7:30h – za farane
10h  starši Cigale in  Silva Meden, dana iz Logatca
14h – Adventna pobožnost z rožnim vencem, 

rožni venec molijo birmanci 9. skupine
ponedeljek, 
23.12.

Sv. Janez Kancij, duhovnik
18h  Mihael Petkovšek, obletna, Rovte 131

torek, 24.12. Adam in Eva, prastarši
Zaključek božične Devetdnevnice
  8h  Janez in Neža Filipič, obletna, Rovte 17
  Prvi sveti večer

sreda, 25.12. Božič, Gospodovo rojstvi, slovesni in zapovedani praznik
 Polnočnica – za farane
  8h Zorna  Štefan Sivec, godovna, Petkovec 11
10h Dnevna  Štefan Trpin, obl. in godovna, Rovtarske Žibrše 12

četrtek, 
26.12.

Sv. Štefan, diakon in mučenec, praznik
Dan samostojnosti
7:30h – za domovino
10h  Manica in Ludvik Treven, obletna, Rovte 102

petek, 27.12. Sv. Janez, apostol in evangelist
18h  Rupertovi, obletna, Petkovec 13

sobota, 
28.12. 

Nedolžni otroci, mučenci, praznik
18h  Neža Filipič, Rovte 17

nedelja, 
29.12. 

Sveta družina, slovesni praznik
Tomaž Becket, škof in mučenec
7:30h – za farane
10h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* 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.

* V torek, 17. 12. je začetek Božične devetdnevnice. Združena bo s sveto
mašo.

* Kvatrna sobota 21.12. je usmerjena predvsem v Marijansko pobožnost.
* Spovedovanje za Božič bo v župniji Doljni Logatec v soboto 21. 12. od 14h do 

17h, na Vrhniki pa na 4. adventno nedeljo 22.12. od 18h dalje.
* Na 4. adventno nedeljo 22.12. bo popoldne po devetdnevnici blagoslov

vode za kropljenje.
* Zadnji dan devetdnevnice v torek, 24. 12.  bo maša ob 8h zjutraj. 

Zvečer je prvi Sveti večer, zato po stari krščanski navadi pokropite in 
pokadite svoje domove ter molite rožni venec.

* Na praznik Jezusovega rojstva - Božič, bodo tri maše: polnočnica, 
zorna maša in dnevna maša.  Pred polnočnico bo blagoslov jaslic.

* Na god Svetega Štefana 26.12. so maše po nedeljskem redu. Pri obeh 
mašah je blagoslov soli, ki jo ponavadi primešamo krmi za živino.

* Na praznik Svete Družine, 29. 12. bo pri obeh mašah bo blagoslov 
otrok. Starši, pripeljite svoje otroke k blagoslovu.

* V župnišču dobite tudi Marijanske koledarje, Družinske pratike in kadila z 
ogljem. Obnovitve naročnine za verske časopise in revije.

* Obvestilo o birmi:
Slovesnost podelitve zakramenta Svete birme bo v župniji 24. maja 2020, na 
velikonočno nedeljo ob 9h dopoldne. Birmovalec bo škof Franci  Šuštar.

* 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.  Obveščamo, da bo maša za osvoboditev / 
ozdravljenje, bo na tretjo nedeljo v januarju 2020, to je 19. januarja ob 19. uri.

  Bralci nedeljskih in prazničnih beril:

Datum  Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
15.12.  Marja Čuk in Ema Kavčič  Matevž Lukan in Helena Rupnik
22.12.  Nevenka Malavašič in Marija Lukančič  Tadeja in Matjaž Gnezda

25.12.
 Polnočnica –  Branka in Klemen Jereb
ob 8h – Vilma Kunc in Cilka Jereb  Mojca Skvarča in Helena Rupnik

26.12.  Marja Čuk  Jerneja Kunc
29.12.  Ema Kavčič in Tomaž Jereb  Tadeja in Matjaž Gnezda

Pogrebne maše za mesec december  Cilka Jereb

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

Oznanila od 15.12.2019 do 29.12.2019, Leto XV. št. 25/374

Božično voščilo slovenskih škofov 2019
Božično praznovanje z vrhuncem sredi noči in v času zimskega sončnega preobrata, ko

se tema najdaljših noči  začenja umikati  svetlobi  dneva,  nam sporoča: Bog ne zapušča
sveta!  Ostaja  z  nami  kot  Luč,  kot  Odrešenik!  Dokler  bo  obstajal  svet,  ne  bo  nikoli
prenehala aktualnost angelove vesele novice iz betlehemske noči: »Ne bojte se! Glejte,
oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu
rodil  Odrešenik, ki  je Kristus,  Gospod« (Lk 2,10). Samo On je in ostane Pot (Jn 14,6)
izhoda iz »dežele smrtne sence« (Iz 9,1). 
Ob božičnem praznovanju slovenski škofje vsem vam, dragi bratje in sestre v župnijskih
občestvih,  pa  tudi  vsem  duhovnikom  in  diakonom,  redovnikom  in  redovnicam,
bogoslovcem  in  semeniščnikom,  vsem  ožjim  sodelavcem,  vsem  našim  zamejcem  in
zdomcem  ter  slovenskim  misijonarjem,  še  posebej  pa  vsem  bolnikom  in  najbolj
preizkušanim bratom in sestram, (pri)voščimo obilje Božjega kruha, ki naj vaše življenjsko
okolje v letu 2020 spreminja  v  sodobno hišo kruha za vse bližnje,  ki  so  lačni  pristne
ljubezni!

Enako  voščilo  namenjamo  v  duhu  ekumenskega  sožitja  tudi  vsem  pravoslavnim  in
evangeličanskim bratom in sestram. Vaši škofje 

***************************************************************
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
Voščilo Karitas
Naj ti božična svetloba obsije dušo in zapolni srce.
Naj Bog ti čuva tisto kar ljubil in podari tisto kar nimaš, a si želiš! 
Srečno, zdravo leto 2020 vam želi Župnijska Karitas Rovte ter Peter in Ronko


