
1. ADVENTNA NEDELJA – »NEDELJA KARITAS«
Evangelij: NAŠE ODREŠENJE JE BLIZU Lk 21,25–28,34–36

Mašni nameni od 28.11.2021 do 4.12.2021
nedelja, 28.11. ZAČETEK NOVEGA CERKVENEGA LETA – 

ADVENTNI ČAS, LETO »C«
7:30h – za farane, Blagoslov adventnega venca!
10h  Tončka in Jože Treven, obletna, Petkovec 11b

Blagoslov adventnega venca!
14h – Adventna pobožnost, rožni venec 

in litanije Matere Božje
ponedeljek, 29.11. Saturnin, mučenec

18h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1
torek, 30.11. SVETI ANDREJ, APOSTOL, praznik

18h  Marjetni, Rovte 116
sreda, 1.12. Karel de Foucauld, redovnik

18h  Marjan Moljk, obletna, Rovtarske Žibrše 4
četrtek, 2.12. Bibijana (Vivijana), mučenka

18h  starši Jereb, Rovte 41b
petek, 3.12.
Prvi petek

Sveti Frančišek Ksaver, duhovnik
18h  Terezija Sivec, godovna, Petkovec 11

sobota, 4.12.
Prva duhovniška

Sveta Barbara, mučenka
18h  Frančiška Mivšek, trideseti dan, Logatec

***************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
– Upanje veruje v odpuščajočega Boga, ki se nas bo usmilil, ko se bomo srečali z
njim iz oči v oči.
– Upanje nam pogled usmerja v Jezusa, ki je izpolnil vse Očetove obljube.
– Upanje ne pozablja, da bo Jezus naposled premagal sleherni greh, trpljenje,
bolečino in razkol.

Kadar nas torej doletijo življenjske preizkušnje, ne pozabimo, da sta pred nami
vedno dve poti: bodisi se vzravnamo in dvignemo glavo z zaupanjem v Božjo
ljubezen bodisi dovolimo, da nas težijo bremena življenja. Če bomo izbrali prvo
pot, nas bo tolažil in usmerjal Sveti Duh, če pa se bomo podali na drugo pot,
tvegamo,  da  bo  naše  srce  postalo  obteženo,  ko  nas  bodo  obremenjevale
življenjske skrbi in nas bo tisti dan nenadoma ujel (prim. Lk 21,34).

Videti  z  »duhovnimi očmi« -  Advent  je  čas  upanja.  Je  čas,  ko  na življenje
gledamo z »duhovnimi očmi« in vidimo stvari, ki so morda skrite pred našimi »človeškimi
očmi«.  To  je  čas,  ko  pogledamo novorojeno  dete  in  v  njem vidimo Zveličarja,  ki  je
obljubil, da se bo vrnil v slavi. Je tudi čas, da se vidimo kot ljudstvo, ki je že odrešeno,
četudi  pričakujemo polno  odrešenje  šele  v  nebesih.  Tako  kot  porodnica  trpi  porodne
bolečine  in  željno  pričakuje  rojstvo  svojega  otroka,  lahko  tudi  mi  čakamo v  veselem
upanju in brezskrbnem zavedanju, da se naša odkupitev približuje (prim. Lk 21,28)
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2. ADVENTNA NEDELJA
Evangelij: VSI BODO DELEŽNI ZVELIČANJA Lk, 3,1–6

Mašni nameni od 5.12.2021 do 12.12.2021:
nedelja, 5.12. Krispina, mučenka

7:30h – za farane
10h  Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116
14h – Adventna pobožnost, rožni venec 

in litanije Matere Božje ter blagoslov z Najsvetejšim

ponedeljek, 6.12. Sveti Nikolaj (Miklavž), škof
18h na PRAPROTNEM BRDU  Silva Albreht, obletna

in v zahvalo Materi Božji, Praprotno Brdo 6

torek, 7.12. Sveti Ambrož, škof in cerkveni učitelj
18h  sorodniki Leskovec, Rovte

sreda, 8.12. Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik
 8h  Marija Leskovec, godovna, Rovte 104e
18h  Franc Nagode, dano Rovte 102a

četrtek, 9.12. Valerija, mučenka
18h  Magdalena-Majda Dolenc, osmi dan, Rovte 18b

petek, 10.12. Loretska Mati Božja, god
18h  Frančiška in Andrej Rupert, godovna, Petkovec 13

sobota, 11.12. Damaz I., papež
18h  Stanislav Martinšek, dano Petkovec 8

nedelja, 12.12. 3. ADVENTNA NEDELJA
Devica Marija iz Guadalupe, god
7:30h – za farane
10h  starši in brat Marcel Kržišnik, Rovte 5a
14h – Adventna pobožnost, rožni venec 

in litanije Matere Božje ter blagoslov z Najsvetejšim

*********************************************************
 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
28. 11.  Franja Tušar in Marija Lukančič  Nevenka in Drago Malavašič
5. 12.  Cilka Jereb in Marja Čuk  Helena Rupnik in Mojca Skvarča
8. 12. 8h – Franja Tušar in Vilma Kunc 18h – Ana Štefanič in Marija Lukančič
12. 12.  Matjaž Gnezda in Ema Kavčič  Ana Štefanič in Klemen Jereb

 Pogrebne maše za mesec november  Franja Tušar
 Pogrebne maše za mesec december  Matjaž Gnezda
 Pogrebne pušice za mesec november  Peter Istenič
 Pogrebne pušice za mesec december  Niko Skvarča



Ostala oznanila
Navodila SŠK za zajezitev širjenja COVID-19 od 8. 11. 2021
Svete maše z ljudstvom omejene. Obvezen PCT in maske v 
zaprtih prostorih zaradi COVID-19, v cerkvi je lahko v razdalji 
najmanj 1,5 m, za 1 osebo(ali ena družina ali člani 
gospodinjstva) Vsi starejši od 12 let morajo izpolnjevati PCT 
* Izpolnjene ožigosano glasovnico za člane ŽPS IN GS boste oddali na 

prvo adventno nedeljo (28. 11.) v škatlo v lopi pod zvonikom.
* S 1. adventno nedeljo pričenjamo novo Cerkveno leto in čas duhovne 

priprave na praznik Jezusovega rojstva. Pri obeh mašah je blagoslov 
adventnega venca. Ta nedelja je tudi »nedelja Karitas«. Nabirka pri mašah 
je namenjena za Škofijsko in za Župnijsko Karitas.
Popoldanska adventna pobožnost bo ob nedeljah ob 14 uri.

* Veroučenci boste pri verouku prejeli Adventni koledar 2021, ki je v celoti 
posvečen patru Mihu Drevenšku, ki je bil misijonar v Afriki v Zambiji. Letos 
mineva 10 let od njegove smrti. V koledarju je po epizodah za vsak dan 
predstavljeno njegovo življenje in delo. Iz sredine koledarja napravite šparovček,
na katerem je napis Otroci za otroke. V šparovček v adventnem času zbirajte 
denarne darove za lačne otroke. Na praznik Svetih Treh Kraljev boste prinesli 
svoje šparovčke v cerkev k jaslicam.

* Na prvi petek v decembru (3. 12.) bom v dopoldanskem času obiskal in
obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije 
Srca Jezusovega z posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto bomo po maši zmolili litanije Matere Božje, molili za duhovne 
poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V ponedeljek 6. decembra goduje sveti Nikolaj ali Miklavž. 
Sveta maša bo v cerkvi svetega Nikolaja na Praprotnem Brdu ob 18 h.

* V sredo 8. decembra praznujemo slovesni praznik Marijinega 
brezmadežnega spočetja. Sveti maši bosta ob 8 h in ob 18 h.

* Na 3. adventno nedeljo bo popoldne od 14 h – 16 h spovedovanje za 
božične praznike. Na voljo bosta dva spovednika. Spovedovanje bo združeno 
z Adventno pobožnostjo.

* Obnovite tudi naročilo za verske časopise in revije za leto 2022.
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk.14, od 27.11. do 3.12. sk.15, od 4.12. do 10.12. sk.16, od 11.12. do 17.12.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 28.11.2021 do 12.12.2021, Leto XVII. št. 24/425
Vzdignite glave! - Advent je čas upanja

Barbara je globoko zajela sapo in še trdneje stisnila moža za roko. Porod se je
bližal koncu in popadki so postajali vse bolj boleči. Bolečine so bile neznosne,
toda Barbara je vedela, da jo čaka luč na koncu predora: kmalu bo v naročju
držala  svojega  prvega  otroka.  Čeprav  jo  je  bilo  groza  vsakega  naslednjega
popadka, ji je upanje dajalo moč.

Apostol Pavel je v Pismu Rimljanom uporabil podobo žene med porodom, da bi
opisal  upanje,  ki  je  osrednjega  pomena  v  adventu:  »Saj  vemo,  da  celotno
stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo ono:
tudi  mi,  ki  imamo  prvine  Duha,  tudi  mi  zdihujemo  sami  v  sebi,  ko  željno
pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa« (Rim 8,22–23). Advent je
čas, poln upanja, ki se skriva v Jezusovem prihodu novorojenega kralja na božič,
in upanja, ki nas ohranja, medtem ko pričakujemo, da bo spet prišel v slavi.
Podobno se je počutila Barbara, ko je pričakovala rojstvo svojega otroka. To
upanje je polno veselja in pričakovanja, tudi kadar trpimo.

Tako upanje je dar Svetega Duha. Dar, ki nam pomaga z zaupanjem prestajati
preizkušnje. K temu nas vabi Jezus, ko nam govori: »Ko se bo to začelo dogajati,
se vzravnajte in vzdignite glave« tudi v času velikih pretresov (Lk 21,28). To
upanje  temelji  na  zaupanju,  da lahko Bog naredi  nekaj  dobrega v  vsakršnih
okoliščinah, dobrih in slabih.

Trdno se oklenimo upanja - Vemo, kako zlahka izgubimo upanje, kadar nas
tarejo preizkušnje. Zadnje, kar si želimo, je zaupati v Boga, kadar se nam zdi, da
se nam življenje sesuva v prah. Toda ravno v takih trenutkih Jezus želi, da bi
najvztrajneje  uporabljali  dar  upanja,  kajti  upanje  niso  pobožne  želje,  temveč
Božji pogled na življenje, ki nam pomaga sprejemati božje odločitve. Upanje nas
spodbuja, da stvari vidimo tako kot Bog in se odločamo na podlagi tega videnja.
– Upanje zaupa v Božjo zvestobo, tudi kadar nam ne da vsega, za kar molimo.
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