
23. Navadna nedelja - Angelska
Evangelij: ODPOVED PRINAŠA SVOBODO                                     Lk 14,25-33
Evangelij po Luku
Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne sovraži svojega
očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi
svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne
séde in ne preračuna stroškov, ali ima dovolj,  da ga dokonča?  Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj,
zidave pa ne more dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili: ›Ta človek je
začel zidati, pa ni mogel dokončati.‹ Ali: kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sédel
in se posvetoval, ali se more z deset tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja nadenj z dvajset tisoči?
Če se ne more,  pošlje poslanstvo,  ko je oni še daleč,  in sprašuje,  kakšni  so pogoji  za mir.  Takó torej
nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.«

Mašni nameni od 5. 9. 2010 do 11. 9. 2010: 
nedelja, 
5. 9.

Mati Terezija, redovna ustanoviteljica
7:30h – za farane - obe maši v zimski kapeli
10h  Marija in Franc Petrovčič, Petkovec 41

ponedeljek, 6.9. 19h  starši Laknar, Rovtarske Žibrše 9
torek, 7. 9. 19h  Julijana Logar, Rovte 158
sreda, 8. 9. Rojstvo Device Marije – Mali šmaren, praznik

8h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137
19h  Marija Brenčič, godovna, Petkovec 14

četrtek, 9. 9. Sv. Peter Klaver, duhovnik
19h  Viktor in Ana Kogovšek, obletna, Petkovec 22

petek, 10. 9. Sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
19h  Karolina Bizjak, obletna, Rovte 27

sobota, 11. 9. 8h  Jože Pišljar, obletna, Rovtarske Žibrše 15
19h na Petkovcu – za srečen zakon

 (Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Praznik Marijinega rojstva je predvsem odrešenjski praznik, nekakšen advent za

Kristusov prihod in stoji v vrsti Marijinega oznanjenja in rojstvo Janeza Krstnika. Zato
pa je bogoslužje tega praznika vse prepojeno z veseljem, saj z Marijinim rojstvom
prihaja  na  svet  tisto,  ki  naj  postane  Odrešenikova  in  naša  Mati.  Vsako človeško
rojstvo prinaša veselje članom družine; tukaj pa je vzrok veselja dvignjen visoko nad
vse naravno veselje.

Ko obhajamo Marijino rojstvo, nas prevzame vesela zavest: tukaj je tista, ki uvaja
k nam Besedo Življenja.  Življenje samo bo kmalu podarjeno človeštvu. »Vzhodna
vrata se dvigajo in čakajo, da bo vstopil veliki Duhovnik«, poje bizantinska liturgija
pri velikih večernicah.

V  rimskem brevirju  v  večernicah  izražajo  bogato  vsebino  tele  besede:  »tvoje
rojstvo, o deviška božja mati, je oznanilo veselje vsemu svetu. kajti iz tebe je vzšlo
Sonce pravice, Kristus naš Bog. On, ki je odvzel prekletstvo z nas, nam je prinesel
blagoslov, uničil  smrt in podaril  večno življenje – Blagoslovljena si med ženami in
blagoslovljen je sad tvojega telesa«.

Pesnik Dante Alighieri v svoji »božanski komediji« opeva ob koncu nebesa, kot
nedopovedljivo veliko častno rožo, je vzrasla ob toploti božje ljubezni, ki vabi svoje
stvari k svobodnemu odgovarjanju na to ljubezen. Edinstveno nalogo ima v večnih
božjih zamislih skupaj s Kristusom preblažena Devica Marija.

24. Navadna nedelja - Katehetska
Evangelij: VESELJE V NEBESIH ZARADI SPREOBRNJENJA GREŠNIKOV
                                                                                                             Lk 15,1-10

Evangelij po Luku
Približevali so se mu vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki pa so godrnjali in 
govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi.« Tedaj jim je povedal tole priliko: »Kdo izmed vas, ki ima sto
ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde? 
In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim pravi: ›Veselite 
se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.‹ Povem vam: Prav takó bo v nebesih večje veselje nad 
enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo 
spreobrnjenja. 
 »Ali: katera žena, ki ima deset drahem, če izgubi eno, ne prižge svetilke in ne pomete hiše ter skrbno ne 
išče, dokler je ne najde? In ko jo najde, skliče prijateljice in sosede ter pravi: ›Veselite se z menoj, kajti 
našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹ Povem vam: Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov nad enim 
grešnikom, ki se spreobrne.« 

Mašni nameni od 12. 9. do 19. 9. 2010:
nedelja, 
12.9.

Marijino ime
7:30h – za farane -  obe  maši v zimski kapeli
10h – v zahvalo Materi božji za 50 let skupnega življenja,  

Petkovec 19
ponedeljek, 13.9. Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj

19h  Matevž Kogovšek in Marija Kamin, obletna
 torek, 14. 9. Povišanje sv. Križa, praznik

19h  Marjan Celarc, Petkovec 34
 sreda, 15. 9. God žalostne Matere božje

19h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104e
 četrtek, 16. 9. Sv. Kornelij, papež in Ciprijan, škof in mučenec

19h  Alojzij Brence, obletna, Petkovec 4
petek, 17. 9. Sv. Robert Bellarmin, škof in cerkveni učitelj

19h  Ana Lazar, Rovte 138
sobota, 18. 9. 8h  Gašper in starši Logar, obletna, Rovte 41a
nedelja, 
19.9.

25. Navadna nedelja – Nedelja svetniških 
kandidatov: Baraga, Gnidovca in Vovka
7:30h – za farane - obe maši v zimski kapeli
10h  Vinko in Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

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

5. 9. Matjaž Gnezda in Veronika Kavčič Ana Lukančič in Lovro Skvarča
8. 9. Ob 8h Franja Tušar Ob 19h Tadeja Gnezda
12. 9. Cilka Jereb in Jože Treven Klemen Jereb in Marijana Kunc
19. 9. Ana  Lukančič in Franja Tušar Metka Bogataj in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v septembru Marijana Kunc



Ostala oznanila:
* V ponedeljek 6. 9 .2010 pričnemo z rednim veroukom, v 

katehetskem letu 2010/11. Za 3., 4., 5. in 6. razred si veroučenci 
priskrbite zvezek, v katerega boste pisali veroučne naloge, za ostale 
razrede so poleg katekizma delovni zvezki. V liturgične zvezke boste 
nalepili listek, ki ga boste prejeli pri sveti maši in poleg napisali ustrezen
odgovor. Liturgični zvezek je pripomoček pri spoznavanju cerkvenega 
leta in liturgije. V letošnjem letu je poudarek na solidarnosti in 
dobrodelnosti.

   Urnik verouka v letu 2010/11:

1. R. Sobota      9h 4. R. Ponedeljek 15h 7. R. Torek    16h

2. R. Petek       16h 5. R. Ponedeljek 16h 8. R. Četrtek  15h

3. R. Petek       15h 6. R. Torek         15h 9. R. Četrtek  16h

* Naročnina za revijo »Mavrica« za leto 2010/11 znaša 29€. Starši 
omogočite otrokom naročilo te revije.

* 24. Navadna nedelja, 12.9. je katehetska nedelja. Pri maši bomo 
prosili Svetega Duha za razsvetljenje pri poučevanju verouka in pri 
splošni ter verski vzgoji naših otrok. K njej ste povabljeni vsi veroučenci
in starši. Ni dobre verske vzgoje brez sodelovanja staršev, kljub vsej 
obremenjenosti.

* V soboto 11.9. ob 9h je na Brezjah molitveni dan za duhovne 
poklice. Ta bo združen z molitveno uro in somaševanjem duhovnikov 
jubilantov in novomašnikov. Srečanje bo vodil ljubljanski nadškof dr. 
Anton Stres. Po maši je srečanje ministrantov z nadškofom. Prav je, da 
bi se tudi iz naše župnije kdo udeležil tega srečanja.

* V soboto 18.9. je srečanje mladine v Stični – »Stična mladih 
2010«. Srečanje bo potekalo v času od 9:30h do 17:30h. V programu 
je več kot 20 delavnic za mlade. Sveto mašo bo daroval mariborski 
nadškof pomočnik, dr. Marjan Turnšek. Geslo letošnjega srečanja je: 
»Ozrl se je vame in me vzljubil« (Mr. 10,21). Prav je, da se tudi iz naše 
župnije vsaj nekaj mladih udeleži tega srečanja.

* V nedeljo 19.9. je pri obeh mašah nabirka namenjena za zavod sv. 
Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.

Župnijska Karitas Rovte se najlepše zahvaljuje vsem, ki ste 
kakorkoli pomagali in sodelovali pri farnem srečanju bolnih, 
invalidov in ostarelih preteklo nedeljo 29 .8. 2010.

     Ministriranje:
Teden od  5.9. – 12. 9. Martin Skvarča in Urban Cigale

Teden od 12.9. – 19. 9. Jaka Logar in Nejc Rupnik

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

Oznanila od 5. 9. 2010 do 19. 9. 2010, Leto VI. št. 18

Rojstvo Device Marije (mali šmaren)

Praznik  zemeljskega  rojstva  obhaja  Cerkev  samo pri  treh  osebah:  pri
Jezusu, Mariji in Janezu Krstniku, ker je bilo rojstvo teh oseb res sveto. Izvor
praznika Marijinega rojstva je z gotovostjo težko dognati. Gotovo je to, da
se je prvikrat pojavil v Jeruzalemu. Prvikrat je praznik izrecno omenjen pri
Romanosu Pevcu (R. Melodos), ki je med leti 536 in 556 spesnil slavospev v
počeščenje Marijinega rojstva. Odlok cesarja Mavricija (582 – 602) je za vse
njegove  dežele  ukazal  javno  obhajanje  Marijinega  rojstva  s  prav  tistim
odlokom,  v  katerem  je  uredil  tudi  praznovanje  dveh  drugih  Marijanskih
slovesnosti: Oznanjenje in Vnebovzetje. Andrej Kretski (umrl 720) pa nam je
zapustil homilije, ki sodijo med najstarejše pridige, kar jih imamo ohranjenih
za ta dan v spisih cerkvenih očetov.

Zanimiva je ugotovitev, kako zalo je Zahod odvisen od Vzhoda, posebno v
vsem tistem, kar zadeva prve temelje češčenja Matere božje. Dve takšni
posvečeni sta na izvoru največjih Marijinih praznikov cerkvenega leta: 15.
Avgust in 8. september. To sta tista dva praznika, ki so jima naši predniki
dali še danes znano slovensko ime: Velik Šmaren in mali Šmaren ali velika
maša in mala maša, pa tudi velika in mala gospojnica. Še danes naše verno
ljudstvo v času med tema dvema praznikoma posebno rado hodi na »božja
pota« v Marijina svetišča.

Zdi se, da je praznik Marijinega rojstva prešel v rimsko liturgijo na tako
rekoč zaseben način. V letih 660 – 670 je skupina »župnijskih« cerkva v
Rimu sprejela 8. september kot Marijin rojstni praznik. V naslednjih 10. Letih
se je slovesnost na ta dan v Rimu zelo razširila, čeprav je v samo papeško
liturgijo  prešla  šele med 680 – 690.  Pod papežem Sergijem so začeli  ta
praznik obhajati s slovesno procesijo, ki je šla od sv. Hadrijana do sv. Marije
Velike.                                                                                                         >>


