Oznanila od 13. do 27. Avgust 2006, Leto II. št. 17
Marijino vnebovzetje – Veliki šmaren

Slovenski škofje so 21. januarja 1992 sklenili, da po mednarodnem
priznanju Republike Slovenije posvetijo slovenski narod Mariji. Posvetitev je
bila na praznik Marijinega Vnebovzetja 15. avgusta 1992.
Zgodovina slovenskega naroda z vsemi senčnimi in sončnimi stranmi je
hkrati zgodovina slovenske vernosti. V njej je imela posebno vlogo božja in
naša Mati Marija. Versko življenje je cvetelo takrat, ko je bila razširjena živa in
zdrava pobožnost do božje Matere. Kadar te ni bilo je med našimi predniki
plahnela in ginila tudi vernost. V najhujših stiskah nam je ohranila vero in
ljubezen, da smo mogli obstati do današnjih dni. Preko vseh oblik življenja, od
naseljevanja do danes nam je kazala pot k svojemu Sinu.
Tudi letos se bomo za Veliki Šmaren zbrali na Brezjah, da se izročimo v
Marijino varstvo. Poseben poudarek letošnjega srečanja je na družinah. V
povezavi s petim svetovnim srečanjem družin v Valenciji v Španiji, smo se
slovenski škofje odločili, naj bo za Slovenijo srečanje slovenskih družin
povezano s tradicionalnim srečanjem v romarskih središčih.
Vsi vemo, da je tudi pri nas družina v veliki stiski in težko posreduje
vrednote vere iz generacije v generacijo, zato potrebuje pomoč. Papež
Benedikt XVI je ob obisku v Valenciji zelo poudaril vrednost zdravega
krščanskega zakona za prihodnost Cerkve in družbe. Nič ne more
nadomestiti njene vloge v »šoli človečnosti«, v »službi posredovanja življenja«
in vzgoji otrok za vrednoto vere. »Pri izpolnjevanju omenjenih nalog, pa naj
staršem pomagajo tudi župnija in druge cerkvene ustanove,« je naročil Papež.
Naj tudi romarsko srečanje na Brezjah pomaga, da bi naše družine
spodbudili k izpolnjevanju njihovih dolžnosti. Zato povabimo družine, naj se
udeležijo romanja na Brezjah kjer bo 15. avgusta ob 10h slovesno
somaševanje, h kateremu vabim tudi sobrate duhovnike. Pri vseh mašah (tudi
po župnijah in romarskih središčih) pa se posvetimo Mariji in se izročimo v
njeno materinsko varstvo.
(Povzeto po brošuri: Po Mariji k Jezusu, Ljubljana 1992 in SSŠ 2006, št 8. msgr. Alojz Uran, nadškof)

19. Navadna nedelja – Lovrencova nedelja
Evangelij:ŽIVETI MORAMO LE V MOČI JEZUSOVEGA KRUHA Jan 6,41-51
Iz Svetega Evangelija po Janezu
Judje so tedaj godrnjali nad njim, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes,« in so govorili:
»Ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti: ›Iz
nebes sem prišel.‹« Jezus je odgovoril in jim dejal: »Ne godrnjajte med seboj! Nihče ne more priti
k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obudil poslednji dan. Pri prerokih je
zapisano: Vsi se bodo dali poučiti Bogu. Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k
meni. Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta: samo tisti, ki je od Boga, on je videl Očeta. Resnično,
resnično, povem vam: Kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli
v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne umre. Jaz
sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga
bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.«

Mašni nameni od 13.8. do 19.8.06:
Nedelja

Četrtek
Petek

7.30h za farane
10h na Petkovcu  Franc Lukan, obletna, Petkovec 45
Sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik in mučenec
19h  iz družine Justin
Marijino vnebovzetje, slovesni in zapovedani praznik
7.30h za farane
10h  Frančiška Arhar, obletna, Rovte 104c
Sv. Rok, spokornik
19h  iz družine Gantar, Rovte 165
19h  Justina Kunc, obletna
19h  Pavle Lukančič, obletna, Rovte 140

Sobota

8h  Marija Bizjan, osmi dan

Ponedeljek
Torek
Sreda


Posvetilna molitev
Presveta Devica Marija!
Ti si Jezusova Mati:
ti si ga pod srcem nosila, ga rodila
in z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša Mati:
Tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe,
da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine,
da bi bile odprte za življenje in
bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
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20. Navadna nedelja
Evangelij: JEZUS NAM DAJE SAM SEBE V HRANO
Iz Svetega Evangelija po Janezu

Jan 6,51-58

Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga
bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.«
Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili: »Kako nam more ta dati svoje meso jesti?« Jezus
jim je tedaj rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete
njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in
jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor
jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi Oče in jaz
živim po Očetu, tako bo tudi tisti, ki mene jé, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak,
kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli: kdor jé ta kruh, bo živel vekomaj.«.

Mašni nameni od 20.8. do 27.8.06:
Nedelja
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja

7.30h za farane
10h  iz družine Likar, dano iz Žirov
Sv. Pij X, Papež
19h  iz družine Skvarča
Devica Marija Kraljica, god
19h  iz družine Mivšek, Rovtarske Žibrše, dano iz Gor. Logatca
19h  Anton Skvarča
Sv. Jernej, apostol - praznik
19h  starši, bratje in sestre Turk, obletna, Rovte 96
19h  Vinko Corn, obletna, Rovte 124
10h  sestrične in bratranci iz rodbine Pivk, Rovtarske Žibrše 27
21. Navadna nedelja
7.30h za farane
10h  Marija Senčur, godovna, Rovte 139
15h – za zdravje, Srečanje bolnih, invalidov in ostarelih


(Nadaljevanje iz druge strani)

Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
da bi v zvestobi Evangeliju gradili edinost.
Tebi izročamo Slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu,
da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo:
Sprejmi nas v svoje varstvo
in nas izroči svojemu Sinu Jezusu,
našemu Odrešeniku,
ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.
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Ostala oznanila:
* V torek 15. 8. je slovesni zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja.
Ta dan bodo slovenski škofje na Marijinih božjih potih obnovili posvetitev
slovenskega naroda Mariji. Isto bomo storili po naših župnijah.
* V sredo 16.8. je ob 20h v župnišču priprava na zakrament svetega
krsta.
* V soboto 19.8. je na Svetih Višarjih Srečanje treh dežel, ki ga
izmenjaje pripravljajo Celovška, Videmska in Ljubljanska škofija. Srečanje bo
potekalo pod geslom: Marija, priča božje ljubezni. Srečanje se bo pričelo
ob 10.30 (blagoslov obnovljenega svetišča, procesija in slovesna maša).
* V nedeljo 20.8. bo ob 10h v župnijski cerkvi maševal frančiškan p. Pepi
Lebreht, misijonar v Beninu. Nabirka pri maši je namenjena za potrebe
misijona v Beninu.
* Na zadnjo nedeljo v avgustu 27.8. bo ob 15h v župnijski cerkvi
Srečanje za bolne, invalide in ostarele naše župnije. Sveto mašo bo
vodil in daroval ter imel pri njej nagovor gospod Jože Mrvar. Med Mašo bo
možno prejeti sveto maziljenje. Prilika bo za sveto spoved. Po sveti maši
bo še družabno srečanje v prizidku župnišča. Prosim gospodinje, da
napečete kaj peciva in ga v nedeljo med 13. in 14. uro prinesete v spodnji
prizidek župnišča. Že vsem vnaprej najlepša hvala. K tej sveti maši ste lepo
povabljeni vsi farani.

Bralci nedeljskih beril:
Datum

Jutranja ob 7.30h

13.8.
Ana Lukančič in Tamara Trpin
15.8.
Cilka Jereb in Franja Tušar
20.8.
Marja Čuk in Srečo Nartnik
27.8.
Ana Lukančič in Rezka Kavčič
Pogrebne maše v Avgustu

Dopoldanska ob 10h
Rezka Kavčič in Marijana Kunc
Mojca Skvarča in Tadeja Gnezda
Tina Kogovšek in Larisa Jereb
Marijana Kunc in Matjaž Gnezda
Miha Kavčič

Ministriranje:
Teden od 13.7. – 20.8.
Teden od 20.8. – 27.8.

Jaka Logar st., Jaka Logar ml.
Primož Arhar in Damjan Petkovšek
Lovrenc Skvarča in Vid Treven

Veselimo se velike resnice,
da je bila Marija po smrti z dušo in telesom
vzeta v nebeško slavo.

Kraljica Vnebovzeta
prosi za nas!
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič
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