
SVETA DRUŽINA, slovesni praznik
Evangelij: DVANAJSTLETNI JEZUS MED UČITELJI Lk 2,41–52

Mašni nameni od 26.12.2021 do 1.1.2022
nedelja, 26.12. Sveti ŠTEFAN, prvi mučenec

Dan samostojnosti in enotnosti
7:30h – za farane
10h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

ponedeljek, 27.12. SVETI JANEZ, apostol in evangelist
18h  Štefan Sivec, godovna, Petkovec 11

torek, 28.12. NEDOLŽNI OTROCI mučenci, praznik
18h  Magdalena – Majda Dolenc, trideseti dan, 

Rovte 18b
sreda, 29.12. Sveti Tomaž Becket, škof in mučenec

18h  Matilda Leskovec, obletna, Rovte 104e
četrtek, 30.12. Feliks I., papež

18h  Marija Brenčič, godovna 
in  Fištrovi, Rovtarske Žibrše 2

petek, 31.12. Sveti Silvester, papež
 8h  Treven – Jeršič iz Zajel – Zahvalna pesem
DRUGI SVETI VEČER

sobota, 1.1. MARIJA, SVETA BOŽJA MATI, slovesni praznik
Dan miru; Sklep božične osmine
Začetek meseca verskega tiska
  8h – Ustanovna maša za leto 2022
10h  Lojze, Franc in Rezka Kavčič, obletna, Petkovec 8

 Bralci nedeljskih in prazničnih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
26. 12.  Marija Lukančič in Ema Kavčič  Branka in Klemen Jereb
1. 1. 8h – Matjaž Gnezda in Cilka Jereb 10h – Nevenka in Drago Malavašič
2. 1.  Ema Kavčič in Franja Tušar  Helena Rupnik in Ana Štefanič
6. 1. 8h – Vilma Kunc in Marija Lukančič 18h – Marja Čuk in Mojca Skvarča
9. 1.  Cilka Jereb in Matjaž Gnezda  Branka in Klemen Jereb

 Pogrebne maše za mesec december  Matjaž Gnezda
 Pogrebne maše za mesec januar  Vilma Kunc
 Pogrebne pušice za mesec december  Niko Skvarča
 Pogrebne pušice za mesec januar  Anton Lukančič
*********************************************************

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

2. NEDELJA PO BOŽIČU
Evangelij: BESEDA JE MESO POSTALA IN SE NASELILA MED NAMI      Jn 1,1–18

Mašni nameni od 2.1.2022 do 9.1.2022:
nedelja, 2.1. Sveti Bazilij in Gregor Nacianški, 

škofa, cerkvena učitelja
7:30h – za farane
10h  Vinko Slabe, obletna, Petkovec 16

ponedeljek, 3.1. Presveto Jezusovo ime, god
18h  Manica in Ludvik Treven, obletna, Rovte 102

torek, 4.1. Sveta Angela Folinjska, redovnica
18h  Viktorija Hladnik, obletna, Petkovec 37d

sreda, 5.1. Emilijana, devica
  8h  Rozalija Petkovšek, obl., Rovte 18 in  Majda Dolenc
TRETJI SVETI VEČER

četrtek, 6.1. GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – 
SVETI TRIJE KRALJI, slovesni praznik
  8h  Matej Šemrov, trideseti dan, Rovte 60
18h  Jožefa Albreht, obletna 

in vsi  iz družine Jereb, Rovte 102a
petek, 7.1.
Prvi petek

Rajmund Penjafortski, duhovnik
18h  Jože Cigale, Rovtarske Žibrše 30

sobota, 8.1.
Prva duhovniška

Severin Noriški, opat
18h  Adolf Logar, obletna, Rovte 46e

nedelja, 9.1. JEZUSOV KRST; Pij IX., papež
7:30h – za farane
10h  Franc Maček, obletna, Petkovec 59a

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Romarji so moč njegove priprošnje občutili še enkrat. Na predvečer odhoda iz

Svete dežele so prejeli sporočilo, da bodo zaradi stavke vsi poleti odpovedani.
Zopet je vse pozvala, naj za dober razplet skupaj molijo k Jezusovemu skrbniku.
Zjutraj so šli mimo zaprtih letaliških trgovin na zadnji let, ki je bil omogočen na
letališču. Jacqueline Deswaef je članica Skupnosti Emanuel. V zrelih letih so jo
odgovorni prosili, da bi pomagala pri ustanovitvi hiše v Namurju v Belgiji, kjer bi
svoj poklic razločevali fantje, ki razmišljajo o vstopu v semenišče.Jacqueline je
skrbela  za  pridobivanje  finančnih  sredstev,  potrebnih  za  obnovo  starega
poslopja, ki jim je bilo na voljo. Ko je molila za to, da bi dela lahko izpeljali do
konca, je v srcu začutila besede: »Nič nisi naredila za mojega krušnega očeta.«
Po koncu maše je to povedala svojemu duhovnemu voditelju. Vprašal jo je, ali se
svetemu  Jožefu  dovolj  zahvaljuje,  česar  ni  mogla  potrditi.  Po  pogovoru  z
odgovornimi  iz  skupnosti  Emanuel  so  se  skupaj  odločili,  da  bodo  hišo
razločevanja za fante poimenovali Hiša svetega Jožefa in tako počastili svojega
dobrotnika. V njej je marsikateri mladi iskalec odkril svoj poklic, v katerem lahko
z veseljem služi Cerkvi.

Marija Krebelj – je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel.  
Pričevanje o svetem Jožefu – Magnificat 12/2021, str. 19 – 20   



Ostala oznanila
* 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.
* V petek 31.12. je zadnji dan leta 2021. Maša je ob 8 uri. 

Po maši bomo Bogu v zahvalo zapeli zahvalno pesem za vse, kar smo dobrega 
prejeli v letu, ki se izteka. 
Zvečer je Drugi sveti večer, zato po stari krščanski navadi pokadite in 
pokropite svoje domove in molite rožne vence.

* V soboto 1. januarja 2022 obhajamo slovesni praznik Marije svete 
Božje Matere – Novo leto. S praznikom sklepamo božično osmino. Ta dan je 
tudi Dan miru. Papež napiše za ta dan posebno poslanico za svetovni dan miru. 
Mesec januar je posvečen tudi verskemu tisku.
Na Novo leto je pri obeh mašah darovanje za župnišče, za vračanje posojila.

* V torek 4. 1. je po večerni maši srečanje za člane Karitas.
* V sredo pred praznikom Gospodovega razglašenja je po maši, ki je ob 8 uri, v 

lopi pod zvonikom blagoslov vode za kropljenje, kadila ter krede. 
Zvečer je Tretji sveti večer, zato po stari krščanski navadi pokadite in 
pokropite svoje domove, ter molite rožne vence.

* Na slovesni praznik Gospodovega razglašenja bosta maši ob 8 h in ob 
18 h. Otroci prinesite k jaslicam v cerkev svoje šparovčke, v katere ste v
adventu za lačne otroke po svetu zbirali denarne prihranke.

* Za prvi petek v mesecu januarju (7. 1.) 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 v mesecu januarju (8.1.) bomo po večerni maši zmolili litanije 
Matere Božje in molili za duhovne poklice ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

*********************************************************
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.18, od 25.12. do 31.12. sk.19, od 1.1. do 7.1. sk.20, od 8.1. do 14.1.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 26.12.2021 do 9.1.2022, Leto XVII. št. 26/427
»Ti jo napolni!«

Sveti Jožef je velikokrat odgovoril na prošnje Belgijke Jacqueline Deswaef, kot
bi ji bil zvest na poseben način. V kraju, kjer je preživela otroštvo, so za ostarele
nepreskrbljene  prebivalce  skrbele  male  sestre  ubogih,  ki  jih  je  ustanovila  sv.
Ivana  Jugan.  Jacquelinina  družina  jim  je  pogosto  kaj  darovala.  Sestre  so  si
zamislile, da bodo s sosedi in svojimi varovanci 19. marca skupaj praznovale
jožefovo. Na predvečer praznika, ko bi morale priprave steči v polnosti, so tistim,
ki so jim pomagali, naznanile, da nimajo ničesar, s čimer bi lahko postregle ljudi,
in bodo slavje odpovedale. Jacquelinina mama je predlagala, naj se zatečejo k
svetemu Jožefu. Vsi so skupaj pokleknili  pred njegovim kipom in začeli  moliti
rožni  venec.  Ena  izmed  redovnic  je  predenj  položila  vrečo  in  rekla:  »Ti  jo
napolni!« Preden so končali z molitvijo, je pri samostanskih vratih pozvonil pek,
ki je v dar prinesel moko, sladkor, maslo, jajca in druga živila. Čudež je na ljudi
naredil  izjemen  vtis  in  navdušeno  so  pripravili  dvorano  za  praznovanje.
Jacqueline dogodka iz otroštva ni nikoli pozabila.

Odrasla  se  je  ponovno  znašla  v  težkih  okoliščinah.  Zaradi  pomanjkanja
finančnih sredstev ji je zmanjkalo celo hrane za lastne otroke. Tokrat se je sama
v stiski obrnila na male sestre ubogih, ki so živele v kraju, kamor se je preselila.
Začuda ji je odprla ista sestra, s katero sta čudež na praznovanju doživeli skupaj.
Tokrat jo je k molitvi pred kipom svetega Jožefa povabila redovnica. Jacqueline
se  je  z  zaupanjem vrnila  domov  in  v  nabiralniku  našla  sicer  skromno  vsoto
denarja, ki pa ji je omogočila nakup osnovne hrane. Spoznala je, da sveti Jožef
poskrbi ravno za toliko sredstev, kolikor jih potrebuje.

Po vseh izkušnjah uslišanja je Jacqueline k molitvi k svetemu Jožefu vabila tudi
druge. Ko je nekoč šla na romanje v Sveto deželo, se je lahko ravno 19. marca v
kapeli  Jožefovih  sanj  v  baziliki  Jezusovega  rojstva  v  Betlehemu  svojemu
pomočniku zahvalila za vse, kar je od njega že prejela. Ko je z romarji zapustila
baziliko, so jim organizatorji sporočili, da zaradi okvare na avtobusu do večera ne
bodo  mogli  nikamor.  S  svojim  predlogom,  naj  molijo  k  svetemu  Jožefu,  je
nekatere udeležence romanja vznejevoljila, vendar so se vseeno skupaj obrnili
nanj. V kratkem so se že lahko odpeljali s popravljenim avtobusom. >>


