
17. Navadna nedelja – Krištofova

Evangelij: JEZUS OBLJUBLJA USLIŠANJE VZTRAJNE MOLITVE   Lk 11,1-13

Evangelij po Luku

Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: »Gospod, naúči nas
moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence.« Rekel jim je: »Kadar molite, recite:
Oče! Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo.  Naš vsakdanji  kruh nam dajaj od dne do dne in
odpústi  nam  naše  grehe,  saj  tudi  sami  odpuščamo  vsakomur,  ki  nam  je  dolžan,  in  ne  vpelji  nas  v
skušnjavo!«
In rekel jim je: »Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in mu rekel: ›Prijatelj, posodi
mi tri hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči,‹ in mu bo oni
znotraj odgovoril: ›Ne nadleguj me! Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstati in
ti dati.‹ Povem vam: Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi njegove nadležnosti
vstal  in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli!
Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo
odprlo. Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpijona,
če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj
bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.« 

Mašni nameni od 25. 7. 2010 do 31. 7. 2010: 
nedelja, 
25. 7.

Sv. Jakob starejši, Apostol
7:30h – za farane - obe maši v zimski kapeli
10h  Starši Jereb in brat France, obletna, Rovte 153, dano iz Sinje 
Gorice

ponedeljek, 26.7. Sv. Joahim in Ana, starši Device Marije
19h – v čast Materi božji za zdravje

torek, 27. 7. Sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila in Metoda
19h  iz družine Pivk, Marija in Anton Treven. Petkovec 38

sreda, 28. 7. 19h – za zdravje, Rovte 7
četrtek, 29. 7. Sv. Marta, svetopisemska žena

19h  Vinko Slabe, godovna, Petkovec 16
petek, 30. 7. Sv. Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj

19h  Frančiška Pivk, obletna, Rovte 39
sobota, 31. 7. Sv. Ignacij Lojolski, duhovnik

8h  Frančiška Janžek, dana od Anele in Zorana Begus
19h na Petkovcu – za srečen zakon

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

O Marijini  materi  Ani sveto pismo molči.  O njej govori  takoimenovani  Jakobov
protoevangelij in tudi legende okoli leta 150 pripovedujejo o njej. Kljub temu, da o
Ani vemo malo jo Kristjani častimo z velikim zaupanjem, saj vemo, da jo je Bog
izbral za mater Mariji, ki je bila Jezusova Mati. Joahim in Ana svojega otroka nista
vzgojila zase, marveč za Boga. Tri leta sta smela deklico imeti pri sebi, potem pa sta
jo po zaobljubi izročila v varstvo duhovnikov.

18. Navadna nedelja

Evangelij: JEZUS SVARI PRED LAKOMNOSTJO                              Lk 12,13-21

Evangelij po Luku

Nekdo iz množice mu je rekel: »Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli dediščino z menoj.« On pa mu je dejal: 
»Človek, kdo me je postavil za sodnika ali delivca nad vaju?« n rekel jim je: »Pazíte in varujte se vsake 
pohlepnosti, kajti življenje nikogar ni v obilju iz njegovega premoženja.« Povedal jim je priliko: »Nekemu 
bogatemu človeku je polje dobro obrodilo, zato je v sebi razmišljal: ›Kaj naj storim, ker nimam kam 
spraviti svojih pridelkov?‹ Rekel je: ›Tole bom storil. Podrl bom svoje kašče in zgradil večje. Vanje bom 
spravil vse svoje žito in dobrine. Tedaj bom rekel svoji duši: Duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za vrsto 
let. Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje.‹ Bog pa mu je rekel: ›Neumnež! To noč bodo terjali tvojo dušo od 
tebe, in kar si pripravil, čigavo bo?‹ Tako je s tistim, ki sebi nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom.«

  Mašni nameni od 1. 8. do 8. 8. 2010:

nedelja, 1.8. 7:30h – za farane -  obe maši v zimski kapeli
10h  Tilka Rupnik. obletna, Rovtarske Žibrše 17

ponedeljek, 2.8. Sv. Evzebij iz Vercellija, škof
Porciunkulski odpustek
19h  Viktor in Ana Kogovšek, godovna, Petkovec 22

 torek, 3. 8. 19h  Pavel Lukančič, obletna, Rovte 140
 sreda, 4. 8. Sv. Janez Marija Vianey, duhovnik 

19h  Julijana Treven, Rovte 118
 četrtek, 5. 8. Obletnica posvetitve bazilike Marije Snežne

19h  Ivanka Lukan, obletna, Rovte 129a
Prvi petek, 6. 8. Jezusova spremenitev na gori, praznik

19h  Franc Trpin, obletna, Rovte 150
sobota, 7. 8.
Prva duhovniška

Sv. Sikst II, papež in tovariši mučenci
8h  Ivan Cigale, obletna, Rovte 70

nedelja, 8. 8. 19. Navadna nedelja – Lovrencova
Sv. Dominik, redovni ustanovitelj
7:30h – za farane - v zimski kapeli
10h na Petkovcu  iz družine Trček, godovna, Petkovec 35

  
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Ana je postala simbol materinstva, Joahim pa očetovstva. Njuno češčenje se je
začelo v Vzhodni Cerkvi že 6. stol. po Kr., v Zahodni pa v 8. stol. V Carigradu so sveti
Ani v čast v letu 550 postavili cerkev. Leta 1548 je bil njen spomin predpisan za vso
Cerkev in se je obhajal 26. Julija.

Sv. Ano upodabljajo, ko razlaga Mariji  Svet Pismo, veliko podob kaže Ano kot
»Samotretjo«,  ko  objema svojo  hčer  Marijo  in  Dete  Jezusa.  Sveto  Ano imajo  za
zavetnico  matere in vdove,  delavke,  rudarji,  gospodinje.  Kako je Ana priljubljena
svetnica, dokazujejo številna Krstna imena po vsem svetu. Na slovenskem je njej
posvečenih nad 70 župnijskih in podružničnih cerkva, imamo pa tudi več božjih poti
Svete Ane.



Ostala oznanila:

* 17. navadna nedelja, 25. 7. je Krištofova nedelja. Sv. Krištofa 
častimo kot zavetnika popotnikov in romarjev in se mu priporočamo, da 
bi bila naša pota vedno srečna. Danes, ko se pretežni del ljudi vozi po 
cestah v službo, na delo, na morje, počitnice, je izpostavljenost in 
tveganje za kakšno nesrečo bolj pogosto. Zato je prošnja k sv. Krištofu 
še bolj umestna. Na današnjo nedeljo pa s tvojim denarnim darom 
lahko pomagamo pri nakupu vozil za misijone in s tem pomagamo 
misijonarjem pri njihovem delu. Vsakoletna akcija MIVA je tista, ki 
našim misijonarjem omogoči nakup misijonskih vozil. Zato ne 
premišljujmo o tem, česar nimamo; premišljujmo, kaj lahko 
naredimo s tem kar imamo.

* Za prvi petek v mesecu avgustu (6. 8.) ko obhajamo praznik 
Jezusove spremenitve na gori Tabor, bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši 
bomo zmolili litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli 
blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto v mesecu avgustu (7. 8.) bomo po maši molili za 
nove duhovne in redovne poklice in prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.

* Na 19. navadno nedeljo 8. 8. obhajamo na Petkovcu kot 
Lovrencovo nedeljo. Sveta maša bo tam ob 10h. Po maši bo 
darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve. Darovanje priporočam!

  Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

25. 7. Jože Treven in Franja Tušar Tamara Trpin in Jakob Skvarča
1. 8. Matjaž Gnezda in Ana Lukančič Klemen Jereb in Marijana Kunc
8. 8. Metka Bogataj in Cilka Jereb Karin Hladnik in Petra Čuk
Pogrebne maše v juliju Jože Treven
Pogrebne maše v avgustu Tadeja Gnezda

  

   Ministriranje:

Teden od 25.7. – 1. 8. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven
Teden od 1.8. – 8. 8. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin

Jezus želi, da bi njegova ljubezen rasla v nas. 
Če mu bomo pri sveti maši izročili srce, 

bomo blagoslovljeni in bomo blagoslavljali vse ljudi okoli sebe.

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

Oznanila od 25. 7. 2010 do 8. 8. 2010, Leto VI. št. 15

Sveta Ana in Joahim, Marijina starša

Do nedavnega Cerkev obhajala spominski dan Marijinih staršev vsakega posebej:
Anin 26. Julija, Joahimov 16. Avgusta. Po novem se praznuje njun god na isti dan –
26. Julija. Oba svetnika sta bila kraljevega Davidovega rodu. Kmalu po poroki sta
razdelila  svoje  premoženje  na  tri  dele:  enega  za  svetišče,  drugega za  uboge  in
tretjega za njuno preživetje. Živela sta bogaboječe in pravično, nista pa imela otrok,
ki sta si jih zelo želela. Zaradi tega sta bila zelo žalostna. V Izraelu je bilo sramotno
za družino, ki ni imela otrok. Zato sta oba, predvsem Ana, vztrajno molila in prosila
Boga, naj  blagoslovi  njun zakon z otrokom. Vse prošnje in  molitve  ter  daritve  v
templju so bile zaman. Zato sta se zaobljubila, če bo Bog uslišal njuno prošnjo in
jima dal sina, da ga bosta posvetila v njegovo službo. Kako hudo je moralo Ani biti,
ko je veliki duhovnik odklonil daritveni dar njenega moža, ker je bila ona rodovitna in
ni pomnožila božjega ljudstva. Joahima je to tako potrlo, da je osramočen in žalosten
šel k svoji čredi v puščavo.

Zgodba o sveti Ani nam je malo znana. Njena podoba je zavita v globok molk,
kakor tišina v svetišču. Ana pomeni v hebrejščini milost, ljubezen, molitev. Ime Ana
ima več žena, ki so si izmolile otroka in ga še pred rojstvom posvetile Bogu. V stari
zavezi je Ana Samuelova mati. Tudi ona ni imela otrok, pa je njen mož hodil leto za
leto iz svojega mesta molit in darovat Gospodu v Silu. Ker je imel mož še drugo ženo
Feneno in je ta imela otroke, je bila Ana še bolj zapostavljena. Nekoč je pri podbojih
Gospodovega svetišča v Silu »z bridkostjo v duši molila k Gospodu in silno jokala.
Naredila je obljubo in rekla: O Gospod vojnih Krdel. Ako se milo ozreš na nadloge
svoje dekle in se me spomniš ter ne pozabiš svoje dekle, pa daš svoji dekli sina, ga
bom dala gospodu za vse dni njegovega življenja in britev naj ne pride na njegovo
glavo«(1 Kralj 1,19-20). Ana je bila uslišana. Spočela je in rodila sina, ko je poteklo
leto; dala mu je ime Samuel, govoreč: »Od Gospoda sem ga izprosila (1 Kralj 1,19-
20)  čudovita  je  njena  zahvalna  pesem Gospodu,  ker  jo  je  uslišal  in  ji  dal  Sina
Samuela. Rekli bi, da je zelo podobna Marijinemu hvalospevu.

>>


