
3. ADVENTNA NEDELJA
Evangelij: PRIPRAVIMO SE NA ODREŠENJE Lk 3,10-18
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 12.12.2021 do 18.12.2021
nedelja, 12.12. 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
ponedeljek, 13.12. Sveta Lucija, devica in mučenka

18h  Franc Brenčič, obletna in Marija in Janez, 
Petkovec 14

torek, 14.12. Sveti Janez od Križa, duhovnik
18h  Franc Logar, godovna, Rovte 80a

sreda, 15.12. Blažena Marija Krizina Bojanc, Marija Antonija 
Fabijan in tovarišice mučenke
18h  Katarina in Janez Nagode, obletna, 

Rovtarske Žibrše 14
četrtek, 16.12. 18h  Ivanka Cigale, obletna, Rovte 46e
petek, 17.12. Janez de Matha, redovni ustanovitelj

Začetek BOŽIČNE DEVETDNEVNICE
18h  Bernarda Petkovšek, Rovtarske Žibrše 28, sosedje

sobota, 18.12.
KVATRNA

Vunibald, opat
18h  Matej Šemrov, osmi dan, Rovte 60

 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
12. 12.  Matjaž Gnezda in Ema Kavčič  Ana Štefanič in Klemen Jereb
19. 12.  Cilka Jereb in Marija Lukančič  Drago in Nevenka Malavašič

25. 12.
 Polnočnica – Ana Štefanič in Helena Rupnik
8h – Vilma Kunc in Franja Tušar 10h – Branka Jereb in Mojca Skvarča

26. 12.  Marija Lukančič in Ema Kavčič  Branka in Klemen Jereb
 Pogrebne maše za mesec december  Matjaž Gnezda
 Pogrebne pušice za mesec december  Niko Skvarča

4. ADVENTNA NEDELJA
Evangelij: ODREŠENIK PRIDE K NAM Lk 1,39–45
Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gore, v mesto na Judovem. Stopila je
v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je
dete  veselo  zganílo  v  njenem telesu.  Elizabeta  je  polna  Svetega  Duha  na  ves  glas
vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od
kod meni  to,  da pride k meni mati  mojega Gospoda? Glej,  ko je  prišel  glas  tvojega
pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od veselja zganílo. Blagor ji, ki je
verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!«

Mašni nameni od 19.12.2021 do 26.12.2021:
nedelja, 19.12. Urban V., papež; Anastazij, papež

7:30h – za farane
10h  Janez Modrijan, obletna, Rovte 96
14h – Adventna pobožnost, rožni venec 

in litanije Matere Božje ter blagoslov z Najsvetejšim
ponedeljek, 20.12. 18h  Marija Križaj, obletna, Rovte 10
torek, 21.12. Sveti Peter Kanizij, duhovnik in učitelj

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

18h  Valentin Sivec, pogrebna in osmi dan, 
Rovtarske Žibrše 1

četrtek, 23.12. Sveti Janez Kancij, duhovnik
18h  Mihael Petkovšek, obletna, Rovte 131

petek, 24.12. Adam in Eva, prastarši
 8h  Ivan in Antonija Kavčič, obletna, Rovte
Zaključek BOŽIČNE DEVETDNEVNICE
PRVI SVETI VEČER

sobota, 25.12. BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO, 
slovesni in zapovedani praznik
24h – Polnočnica, za farane, Blagoslov jaslic
 8h – Zorna maša  Frančiška Maček, obletna, Petkovec 59a
10h  Marjan Moljk in Miroslav Moljk, Rovtarske Žibrše 4

nedelja, 26.12. SVETA DRUŽINA, slovesni praznik
Sveti ŠTEFAN, prvi mučenec
Dan samostojnosti in enotnosti
7:30h – za farane
10h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

*******************************************************
VOŠČILO 
Vsem faranom in farankam želim doživete miru polne in zdrave
ter blagoslovljene božične praznike, da bi jih mogli obhajati 
ob evharistiji in v krogu svoje družine in prijateljev. 

Župnik



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 
* 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.

* Po 3. adventni nedelji bo spovedovanje za veroučence namesto verouka.
4. razred ima spoved v ponedeljek 13. decembra namesto verouka.
7. razred ta dan nima verouka, spoved pa ima v ponedeljek 20. 
decembra namesto verouka.

* V petek 17. decembra pričnemo z Božično devetdnevnico. Za vsak dan je
posebna zgodba. Letošnja devetdnevnica nosi naslov: V zakramentih do 
Jezuščka. Napisala jo je Tadeja Roblek.

* Na 4. adventno nedeljo bo po popoldanski adventni pobožnosti 
blagoslov vode za kropljenje.

* V petek 24. 12. je prvi Sveti večer, zato po stari krščanski navadi 
pokadite in pokropite svoje domove in molite rožne vence.

* Pred polnočnico bo blagoslov jaslic.
* Na praznik Svete Družine (26. 12.) bo pri obeh mašah blagoslov otrok. 

Ker pa ta dan goduje sveti Štefan, prvi mučenec, bo pri maši tudi 
blagoslov soli, ki jo ponavadi primešamo krmi za živino.

* Do Novega leta obnovite tudi naročnino za verske časopise in revije.
* Decembrska maša za osvoboditev / ozdravljenje bo tretjo nedeljo, 

19. decembra 2021 ob 18. h, v cerkvi sv. Nikolaja v Logatcu.
*********************************************************
Toplo ognjišče in veselje v očeh, Iskreno želimo v Božičnih dneh.
Da zdravja in srečnih trenutkov nešteto, obilno nasulo novo bi leto.

Vam želi Župnijska Karitas Rovte ter Peter in Ronko
*********************************************************
Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk.16, od 11.12. do 17.12. sk.17, od 18.12. do 24.12. sk.18, od 25.12. do 31.12.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 12.12.2021 do 26.12.2021, Leto XVII. št. 25/426
Božična poslanica slovenskih škofov 2021

Dete v jaslicah je naš Rešitelj
Naš Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuje vsakega

človeka,  si  je  iz  Device  Marije  privzel  telo  in  postal  naš
spremljevalec k Očetu v nebesih.  On je Beseda, ki  jo  Cerkev
oznanja, da bi na tej poti po njej vsi imeli življenje v obilju. 

Dete  v  jaslicah  je  Rešitelj,  ki  prežene  sleherno  temo
nevednosti in hudobije ter nam prižiga upanje. Zaradi njegovega
usmiljenja  smo  vsi  vredni,  da  živimo:  rojeni  in  še  nerojeni,
zdravi  in  bolni,  mogočni  in  šibki,  pogumni  in  plahi,  verni  in
neverni,  pa  tudi  miroljubni  in  nemirni.  Usmiljenje  Deteta  v
jaslicah  odpravlja  razlike  med  nami  in  nas  napolnjuje  s
spoznanjem  o  Bogu.  To  nas  nagiba  k  spremembam  –  ne  v
grožnjah in nasilju, temveč v pravičnosti in medsebojni ljubezni. 

Božič nas zato ne more prepustiti temi nevednosti o tem, kdo
smo in kam gremo. Kot bratje in sestre v Kristusu smo sinovi in
hčere življenje ljubečega Boga, ki nam je namenil neskončnost
bivanja pri sebi. 

Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in izseljencem, bratom
in  sestram  v  Evangeličanski  in  Pravoslavni  cerkvi  ter  tudi
pripadnikom  drugih  ver,  še  posebej  pa  bolnim  in  trpečim,
brezdomcem  in  brezpravnim,  prestrašenim  in  jokajočim,
izrekamo škofje svojo sočutno bližino in v molitvi na vas kličemo
Božjo pomoč. Naj bodo božični prazniki blagoslovljeni in tolažilni.
V novem letu želimo več medsebojne povezanosti; da bi iskali
to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro.

msgr. dr. Peter Štumpf SDB
soboški škof


