
Šmarnice

Mesec maj je mesec Šmarnic, Marijin mesec. Cerkev ga obhaja že več sto
let. Spominja nas dneva, ko je Marija, ki je že nosila v sebi Božjega Sina,
odšla na dolgo pot obiskat priletno teto. Tudi ta je pričakovala otroka. Le, da
je bila Marija zelo mlada, Elizabeta pa že zdavnaj ne več.

Na  slovenskem  je  šmarnično  pobožnost  uvedel  blaženi  Anton  Martin
Slomšek.  V  Ljubljani  so  prve  Šmarnice  obhajali  leta  1851  v  bogoslovnem
semenišču.  Od  tam se  je  pobožnost  razširila  na  druge  zavode  in  župnije.
Besede Šmarnice, Šmarno, Šmaren se seveda prepletajo; gre za okrajšavo iz
imena sv. Marija.

Marijo  nam  podobe  predstavljajo  kot  lepo  ženo.  Kitajci  jo  rišejo  s
potezami  njihovih  obrazov,  črnci  jo  doživljajo  kot  črnko,  Indijanci  kot
Indijanko. Umetniki jo upodabljajo z Detetom v naročju, pa tudi kot Žalostno
Mater Božjo, prebodeno s sedmimi meči. Nekateri kot nebeško Kraljico s krono
na glavi, drugi kot ubogo begunko v Egipt. Kakšna pa je bila Marija v resnici?
Tega ne vemo. Noben evangelist ne opisuje njene postave. Zelo malo Marijinih
besed je ohranjenih v Evangeliju. Sv. Luka nam pove, da je pohitela k teti in
da je pri njej ostala tri mesece. Po poti se je gotovo pogovarjala z otrokom, ki
je rasel v njenem telesu. Vsaka mama, ki pričakuje otroka, je blagoslovljena.
Zato jo je prijetno srečati in se z njo pogovarjati.

Ko se je Marija vrnila domov, je zanjo skrbel njen mož Jožef. Ko se je
rodil Jezus, je skrbel tudi zanj. Če vse skupaj ne bi bilo resnično, se vera v
Boga ne bi širila, ampak bi bila morebiti  že pozabljena, z njo vred pa tudi
Marija in dogodek, da je pred dva tisoč leti obiskala teto Elizabeto.

>>
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6. Velikonočna nedelja – nedelja turizma

Evangelij:KDOR ZARES LJUBI DA ŽIVLJENJE  ZA SVOJE PRIJATELJE
                                                                                                                  Jan. 15,9-17        
Iz Svetega Evangelija po Janezu
Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni! Če se boste držali mojih
zapovedi,  boste  ostali  v moji  ljubezni,  kakor sem se  tudi  jaz  držal  zapovedi  svojega Očeta  in
ostajam v njegovi ljubezni.
To sem vam povedal,  da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno.  To je moja
zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta,
da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem
vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker
sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas
izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli
ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj!«

Mašni nameni od 21.5. do 27.5.06:
Nedelja 7.30h - za farane

10h    Jože in Dušan Logar
19h Šmarnice, pri Brnkovi kapelici (Bolčina)

Ponedeljek 
Prvi prošnji dan

Sv. Marjeta Kasijska, redovnica
19h  Jože in Marija Tušar, obletna, Rovte 82b 

Torek 
Drugi prošnji dan

19.30 Začetek prošnje procesije pri Petrovčevi kapelici v 
cerkev sv. Hieronima na Petkovcu
Sveta maša za blagoslov in uspeh pri delu

Sreda 
Tretji prošnji dan

Marija Pomočnica Kristjanov
19h  Anton Trpin, Rovte 114

Četrtek Gospodov vnebohod – slovesni praznik
8h  Marija Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 2
19h  Franc Brenčič, obletna; Petkovec 39

Petek Sv. Filip Neri, duhovnik
19h   Katarina Martinčič, godovna

Sobota Sv. Auguštin Canterburijski, škof
8h  Brigita Trček, obletna, Rovte 82a
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(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Sedmega  septembra 1907 je ljubljanski škof dr. Anton Bonaventura Jeglič
okronal Marijo Pomagaj za Kraljico Slovencev. Marija ima pomembno mesto v
vernosti našega ljudstva. Opevajo jo številne Marijine pesmi, toliko cerkva in
kapelic je posvečenih njej v čast.  Tri  Marijina svetišča nam govorijo o njej:
Sveta gora, Brezje in Ptujska gora. Marija nas vodi h Kristusu, po katerem je
človeška družina poklicana, da postane družina božjih otrok.

Če bolj težko posnemamo Marijine kreposti, smo pa lahko tako odločni,
kot  je bil  odločen pisatelj  Ivan Cankar.  Na Rožniku v Ljubljani  se je  nekoč
pivska druščina spakovala in norčevala iz neke Marijine pesmi. Cankar je vstal
od mize rekoč: »Ne dovolim da žalite Marijo. To pesem je rada pela moja mati«
(Sončna pesem – List za kulturo mladih – Maj 2006, str. 19-20).



7. Velikonočna nedelja
Evangelij: VERNIKI NAJ BODO ENO, KAKOR STA OČE IN SIN ENO 
                                                                                                                Jan. 17,11b-19
Iz Svetega Evangelija po Janezu
Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil z
njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se
ni pogubil, razen sina pogubljenja, da se izpolni Pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na
svetu, da bodo imeli moje veselje v sebi dopolnjeno. Izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je
zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da
jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici; tvoja beseda je
resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se posvečujem, da bi
bili tudi oni posvečeni v resnici.

Mašni nameni od 28.5.  do 4.6.06:
Nedelja Nedelja sredstev družbenega obveščanja

7.30h za farane 
10h   Janez Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 41
19h Šmarnice pri Fištrovi kapelici

Ponedeljek Sv. Maksim, škof v Emoni
19h  Janez Šinkovec, obletna, Rovte 112 (umrl v Kanadi) 

Torek Sv. Kancijan in tovariši mučenci
19h  starši Loštrek, obletna, Rovte 72

Sreda Obiskovanje Device Marije, praznik, sklep šmarnic
19h  iz družine Lukančič, obletna, Medvedje Brdo 1

Četrtek Sv. Justin, mučenec
19h  Matevž Kogovšek, obletna, Rovte 50a

Petek
Prvi Petek

Sv. Marcelin in Peter, mučenca
19h  za vse žrtve druge svetovne vojne iz župnije Rovte 

Sobota
Duhovniška

Sv. Karel Lwanga in drugi Ugandski mučenci
8h  Julijana Petrovčič
19h - v zahvalo za 50 let življenja in  iz leta 1956

Nedelja Binkoštna nedelja
7.30h - za farane
10h    Vinko Cigale, Rovtarske Žibrše 20
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Kot ognjemet gredo
moje prošnje nocoj v nebo.
Vsaka lučka svoje barve,
vsaka zase tu gori.
A skupaj mi ljudje nebo
smo tvoje.

Vsaka lučka prošnja zate,
ljuba mati, je.
Ker te rada imam,
ki v varstvo vse pr'jatle dam,
in vse domače v tvoj objem, 
draga mati, ali tudi
jaz tja smem?              Marjetka Kofol

Mati moja Draga.



 Ostala oznanila:

* Slovesnost prvega svetega obhajila bo v naši župniji na nedeljo Svete
Trojice 11.6. ob 10h.
*  V  nedeljo  21.5. je  pri  obeh  mašah  nabirka  namenjena  za  socialno
zavarovanje duhovnikov.
*  V  Slovenski  cerkvi  obhajamo  prošnje  dneve  vse  tri  dni  pred
Vnebohodom. Te dneve molimo ne samo za blagoslov na polju, ampak tudi
za  blagoslov  drugega  človeškega  dela,  za  odvrnitev  naravnih  nesreč,
povodnje, vojske in drugih stisk. 
* Prošnja procesija na Petkovec bo v torek 23.5. Ob 18.30 se zberemo
pri  Petrovčevi kapelici. Med procesijo molimo rožni venec ali litanije vseh
svetnikov.  Pri  maši  bomo  prosili  za  blagoslov  in  uspeh  pri  fizičnem  in
umskem delu.
* V nedeljo 28.5. ob 19h bodo šmarnice pri Fištrovi kapelici.
* Na Binkošti ob 15h bo na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice.
Prav je, da se tudi iz naše župnije kdo udeleži tega srečanja.
*Za  prvi petek v mesecu juniju bom v dopoldanskem času  obiskal in
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bo blagoslov z
Najsvetejšim in posvetilna molitev v čast Srcu Jezusovemu.
* Na prvo soboto v mesecu juniju bodo po maši molitve za nove duhovne
in redovne poklice z blagoslovom.
*  Župnijska  Karitas  organizira  romanje  BIO  na  Brezje,  v  soboto  17.6.
Prispevek za romanje s kosilom je 2700 SIT. Prijave v župnišču po večernih
mašah ali po tel. 750-10-59, plačilo  na avtobusu.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

21.5. Marja Čuk in Srečo Nartnik Tadeja Gnezda in Miha Kavčič
25.5. 8h Cilka Jereb in Franja Tušar 19h Ana Lukančič in Mojca Skvarča
28.5. Rezka Kavčič in Tamara Trpin Mojca Mlinar in Marjana Kunc
4.6. Mojca Skvarča 

in Klavdija Kogovšek
Matjaž Gnezda in Ana Lukančič

Pogrebne maše v maju Franja Tušar
Pogrebne maše v juniju Klavdija Kogovšek

Ministriranje:

Teden od 21.5. – 28.5. Jaka Logar st., Jaka Logar ml. 
Primož Arhar in Damjan Petkovšek

Teden od 28.5. – 4.6. Lovrenc Skvarča, Vid Treven in Jan Cigale
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


