
19. Navadna nedelja – Lovrencova

Evangelij: VEDNO MORAMO BITI PRIPRAVLJENI                Lk 12,35-40

Evangelij po Luku

»Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov
gospodar  vrnil  s  svatbe,  da mu odprejo takoj,  ko pride in potrka.  Blagor  tistim služabnikom,  ki  jih bo
gospodar  ob svojem prihodu našel budne! Resnično,  povem vam: Opasal se bo in jih posadil za mizo.
Pristopil bo in jim stregel. In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih najde takó, blagor jim! Vedite pa:
Če  bi  hišni  gospodar  vedel,  ob  kateri  uri  pride  tat,  ne  bi  pustil  vlomiti  v  svojo  hišo.  Tudi  vi  bodite
pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.«  

Mašni nameni od 8. 8. 2010 do 14. 8. 2010: 
nedelja, 
8. 8.

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

ponedeljek, 9.8. Sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), 
redovnica – sozavetnica Evrope
19h  iz družine Justin

torek, 10. 8. Sv. Lovrenc, diakon in mučenec
19h  Marija in Janez Brenčič, obletna

sreda, 11. 8. Sv. Klara, devica 
19h  Frančiška Janžek

četrtek, 12. 8. Sv. Ivana Frančiška Santalska, redovnica
19h  Cekcovi, dano iz Breznice

petek, 13. 8. Sv. Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik in mučenec
19h  Tomaž Reven, obletna in Valentin Skvarča, Rovte 54

sobota, 14. 8. Sv. Maksimilijan Kolbe, duhovnik in mučenec
8h  Julijana Logar
19h na Petkovcu – za srečen zakon

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Papeži  zadnjih  let  so  se  zavedali  nevarnosti,  ki  grozijo  Cerkvi,  in  so  vernike
opozarjali.  Žal mnogi niso vzeli  teh opominov zares. Papež Leon XIII je poudaril:
»Zato jim Bog pošlje delovanje prevare, da verjamejo laži« (2 Te 2,11); in mnogi
»bodo  v  poslednjih  časih  odpadli  od  vere  in  se  vdajali  zavajajočim  duhovom in
naukom  demonov«  (1  Tim  4,1).  Največjo  tragedijo  pa  isti  papež  vidi  v  vdoru
prostozidarjev  v  same  vrhove  Cerkve:  »prostozidarstvo  skuša  pretrgati  Katoliško
enoto  tako,  da seje  ljulko  v  samem Kleru«  (Pismo o  prostozidarstvu  v Italiji,  8.
December 1892).

Zato je bila razglasitev resnice o Marijinem vnebovzetju papežev preroški odgovor
na krizo vere in razkristjanjenje. V nagovoru 2. oktobra 1955 je papež Pij XII potrdil
pomen Marijinega vnebovzetja takole: »Nemogoče je, da bi se po Mariji ne uresničila
obnovitev Kristusovega Kraljestva«. To gotovost o odrešenjski vlogi Device Marije je
privedla tudi do slovesne razglasitve na drugem vatikanskem cerkvenem zboru, da je
Marija Mati Cerkve.

Marijino Vnebovzetje, zapovedani ibn sloesni praznik

Evangelij: BOG POVIŠUJE NIZKE                                              Lk 1,39-56

Evangelij po Luku

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo 
hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem 
telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je 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 radosti zganilo. Blagor ji, ki 
je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!«
 In Marija je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku, kajti 
ozrl se je na nizkost svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je 
storil Mogočni in njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod nad njimi, ki se ga bojijo. Moč 
je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov 
in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se je za svojega 
služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom: Abrahamu in njegovemu 
potomstvu na veke.« 
Marija je ostala z njo približno tri mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom.

Mašni nameni od 15. 8. do 22. 8. 2010:

nedelja, 
15.8.

Obnovitev posvetitve slovenskega naroda Mariji
7:30h – za farane -  obe maši v zimski kapeli
10h  Stanislav Bolčina, obletna, Rovte 39

ponedeljek, 16.8. Sv. Rok, spokornik
19h  Veronika in Milan Križaj, obletna, dano iz Gor. Logatca

 torek, 17. 8. 19h  Jožefa Trpin, obletna, Rovte 126
 sreda, 18. 8. Sv. Helena, cesarica 

19h  Matevž Kogovšek, Rovte 138
 četrtek, 19. 8. Sv. Janez Eudes, duhovnik

19h  Katarina in Janez Malavašič in  iz družine Dolenc
petek, 20. 8. Sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj

19h  Frančiška Janžek
sobota, 21. 8. Sv. Pij x, papež 

8h  brata, sestra in starši Cigale, Rovte 126
nedelja, 
22.8.

21. Navadna nedelja 
7:30h – za farane - obe maši v zimski kapeli
10h  Ludvik in Manica Treven, Rovte 102

  

(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Marijino  vnebovzetje  je  velika  spodbuda  za  utrditev  naše  vere  v  posmrtno
življenje, s tem pa tudi osvetlitev smisla našega življenja. Osnovna dilema človeka
je: ali  smo ustvarjeni  za smrt in uničenje ali  za večno življenje in srečo v Bogu.
(povzeto po msgr. Alojz Uran, nadškof v pokoju SSŠ 8/2010). 



Ostala oznanila:

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

* V nedeljo, 15. 8 praznujemo zapovedani in slovesni praznik 
Marijinega vnebovzetja. Na ta praznik bomo obnovili posvetitev 
slovenskega naroda Mariji in se ji priporočili v varstvo.
Za našo nadškofijo bo sveto mašo daroval in obnovil skupaj z verniki 
posvetitev na Brezjah ljubljanski nadškof dr. Anton Stres

* V ponedeljek, 16. 8. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje članov 
Župnijske Karitas. Pogovoriti se moramo o pripravi in izvedbi srečanja
BIO v naši župniji, ki bo zadnjo nedeljo v avgustu 29. 8. ob 15h, 
katerega bo vodil bolniški župnik gospod Miro Šlibar.

* V sredo, 18. 8. je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na 
zakrament svetega Krsta. Starši k pripravi prinesite Družinsko 
knjižico in rojstni list otroka, botri pa če so iz druge župnije potrdilo o 
sposobnosti krstnega botra. 

   Bralci nedeljskih beril:
Datu
m

Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

8. 8. Metka Bogataj in Cilka Jereb Karin Hladnik in Petra Čuk
15. 8. Jože Treven in Veronika Kavčič Tamara Trpin in Jakob Skvarča
22. 8. Franja Tušar in Marja Čuk Klemen Jereb in Petra Čuk
Pogrebne maše v avgustu Tadeja Gnezda

  

   Ministriranje:

Teden od  8.8. – 15. 8. Martin Skvarča in Urban Cigale
Teden od 15.8. – 22. 8. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek

Ključnega pomena je, da se umirimo in si vzamemo čas,
da prisluhnimo med molitvijo, 

premišljujemo sveto pismo in cerkvene nauke. 
Samo tako bomo spoznali božjo besedo in se jo najbolje naučili

posredovati ljudem v svojem življenju.

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

Oznanila od 8. 8. 2010 do 22. 8. 2010, Leto VI. št. 16

Marijino vnebovzetja ali veliki Šmaren

Verska  resnica  o  Marijinem  vnebovzetju  je  bila  razglašena  »šele«  prvega
novembra  1950,  torej  pred  60  leti.  V  času,  ko  je  ves  svet  še  celil  rane  druge
svetovne  vojne  in  po  vojni  revolucionarnih  obračunov,  je  papež  Pij  XII  preroško
razglasil dogmo. To je potrdila trdno verovanje Cerkve na Vzhodu in Zahodu, da je
bila Marija z dušo in telesom sprejeta v nebeško slavo, kjer skupaj s Kristusom uživa
poveličevanje, ki ga je zaslužil njen Sin. Prvotna poimenovanja praznika: »zaspanje«
(dornitio), »preselitev«, »odhod«, »prehod« je dobilo  v slovesni razglasitvi  verske
resnice teološki poudarek »vnebovzetje«. Drugi vatikanski cerkveni zbor je povzel
besedilo same razglasitve: »ko je brezmadežna Devica obvarovana v nedotaknjenosti
od kakršnegakoli madeža izvirnega greha, dovršila tek zemeljskega življenja, je bila
končno s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo, in Gospod jo je poveličal za kraljico
vesoljstva«.

Zanimivo je, da je bila resnica o Marijinem vnebovzetju slovesno razglašena na
prazni vseh Svetih, ki v povezavi z vernimi dušami osvetljujejo smisel našega bivanja
v luči smrti in življenja. Vera v odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje,
je  sklep  apostolske  vere  in  obenem  kaže,  da  sprejemamo  celotno  krščansko
ravnanje.

Ob koncu dveh svetovnih vojn, revolucionarnih prelomov s Krščansko tradicijo in
globalnimi procesi prostozidarskih povezav je upadlo zaupanje v Boga in Krščanstvo,
še  posebej  vera  v  posmrtno  življenje.  Voltairovo  naročilo  Thiriotu  v  letu  1736:
»Lažite, lažite, nekaj bo ostalo«, je bilo podkrepljeno še z dodatkom: »treba je lagati
kot hudič, ne s strahom samo enkrat, temveč vneto in vedno«. Še bolj natančen je
bil  Adam Weisshaupt (1748 - 1830),  ustanovitelj  iluminatov na Bavarskem, ki  so
močno zaznamovali prostozidarstvo v ZDA. Zapisal je: »Prostozidarji morajo izvajati
oblast nad ljudmi verskega stanu, vsakega naroda, vsake religije, gospodovati nad
njimi brez vsake zunanje prisile, širiti povsod istega duha, v največji tišini in z vso
možno dejavnostjo.  V notranjosti  tajnih  družb je treba poznati  in pripraviti  javno
mnenje«.                                                                                                        >>


