
4.    6. Velikonočna – Nedelja turizma
Evangelij: KDOR ZARES LJUBI, ŽIVLJENJE DA ZA SVOJE PRIJATELJE  Jan 15,9-17

Evangelij po Janezu

Mašni nameni od 13.5.2012 do 19. 05. 2012:
nedelja, 
13.5.

7:30h – za farane
10h  Marija Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 2
        Prvo sveto obhajilo
14h – šmarnična pobožnost

ponedeljek, 14.5. Prošnji dan
19h  Justina Modrijan, Rovte 96

torek, 15.5. Prošnji dan – svetovni dan družine
18:30h začetek prošnje procesije od Petrovčeve kapele v cerkev 
Sv. Hieronima, sveta maša   iz družine Gantar, Petkovec 31

sreda, 16.5. Prošnji dan, Sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec
19h  Alojz Malavašič, obletna, Rovte 51

četrtek, 17.5. Gospodov vnebohod, slovesni praznik
  8h  Slavko Skvarča, Rovte 85a
19h  starši Martinšek, Rovte 63

petek, 18.5.  Janez I, papež in mučenec
19h  Franc Brenčič, obletna, Petkovec 39

sobota, 19.5.    8h  Ludvik Bizjan, Petkovec 26a

(nadaljevanje iz naslovne strani)
Če gledamo vanjo,  se nam zdi,  kakor, da bi  se mali  Jezus v Marijinem naročju

nečesa ustrašil in se zato tesneje privil  k svoji deviški Materi, češ: »Pomagaj«! Ali
kakor, da bi videl našo stisko in bi računal tudi na Marijino usmiljenje z nami. Marijine
oči pa s prisrčno milino gledajo na nas, ki smo tolikokrat pomoči potrebni.

Veliko pozornost je pri ljudeh prebudilo zlasti ozdravljenje Marije Tavčar iz Begunj
dne 22. septembra 1863. Še isto leto je bilo na Brezjah več novih uslišanj, ki tudi
pozneje niso nikoli prenehala. Iz življenja nadškofa A. B. Jegliča je znano, da se je za
duhovniški poklic po mnogih notranjih bojih odločil pred milostno podobo brezjanske
Marije Pomagaj.

9. oktobra 1889 je ljubljanski škof dr. J. Missia blagoslovil temeljni kamen za novo
veličastno Marijino cerkev. Čez dobrih enajst let jo je isti škof posvetil. Na Angelsko
nedeljo 1. septembra 1907 je ljubljanski nadškof A. B. Jeglič ob navzočnosti mnogih
tisočev  romarjev  podobo  Marije  Pomočnice  in  njeno  Dete  slovesno  okronal  z
drobcenima zlatima kronama.  Dr.  Anton Vovk je  v svoji  duhovni  oporoki  dne 29.
junija  1963 zapisal:  »Pod Triglavom sem doma,  pa nikdar  nisem bil  v  njegovem
Kraljestvu. Moji edini izleti so bili v dijaških letih ob nedeljah zjutraj na Brezje, vendar
peš in navadno s čevlji v rokah. Pridružil sem se tudi rad vsaki vaški procesiji za dež
ali lepo vreme na Brezje ali na Blejski otok Blagrujem Mariji na kongregacijo,ki me je
tako lepo varovala vso mladost in nadomeščala starše. Blažena jutra, ki so nas nas
mlade dijake v Kranju vsak dan zbirala v farni cerkvi pri obhajilni  mizi…! Žrtve in
Marijino varstvo so klesale moj poklic. Mariji čast in hvala«!  

7. Velikonočna - Nedelja sredstev družbenega obveščanja

Evangelij: VERNIKI NAJ BODO ENO, KAKOR STA OČE IN SIN ENO    Jan 17,11-19

Evangelij po Janezu

 Mašni nameni od 20.5.2012 do 27.5.2012:
nedelja, 
20.5.

7:30h –  za farane
10h  Franc in Zdravka Trpin, Rovte 160, dano iz Logatca
14h – šmarnična pobožnost 

ponedeljek, 21.5. Sv. Krištof Magellanes, duhovnik in tovariši mučenci
19h  Janez Treven, godovna, Praprotno Brdo 17

torek, 22.5. 19h  Julijana in Marta Petrovčič, Petkovec 18
sreda, 23.5. Večer slovenskih krščanskih izročil pred praznikom 

Marije Pomagaj
19h  Antonija Grampovčnik, obletna, Rovtarske Žibrše 12

četrtek, 24.5. MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV – MARIJA POMAGAJ
19h  starši Reven in  Tomaž Reven. Rovte 54, dano iz Besnice

petek, 25.5. Sv. Beda Častitljivi, duhovnik in cerkveni učitelj
začetek birmanske devetdnevnice
19h  Franc Jeršič, godovna,  Rovtarske Žibrše 4b

sobota, 26.5. Sv. Filip Neri, duhovnik
  8h  Rozalija in Valentin Gantar, Rovte 41a

nedelja, 
27.5.

Binkoštna nedelja, slovesni praznik, 
konec velikonočnega časa
7:30h – za farane
10h  Marija Molk, obletna, Rovtarske Žibrše 9
14h – šmarnična pobožnost

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

13.5. Cilka Jereb in Veronika Kavčič Starši prvoobhajancev
17.5. Ob 8h Vilma Kunc in Franja Tušar Ob 19h Cilka Jereb in Mojca Skvarča
20.5. Ana Lukančič in Marija Lukančič Marijana Kunc in Klemen Jereb
27.5. Jakob Skvarča in Metka Bogataj Mojca Skvarča in Helena Rupnik

Pogrebne maše za  Maj Vilma Kunc

Ministriranje:
Teden od 13.5. do 20.5. Primož Arhar in Ambrož Cigale
Teden od 20.5. do 27.5. Martin Kavčič in Timotej Treven

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 9, od 12.5. do 18.5. sk. 10, od 19.5. do 25.5. sk. 11, od 26.5. do 1.6.



Ostala oznanila:

* V Sloveniji obhajamo „prošnje dneve“ vse tri dni pred Vnebohodom, kjer je
možno v obliki procesij, ali pa tudi z drugimi načini skupne prošnje molitve,
na primer Rožnim vencem ali litanijami Vseh svetnikov. Molimo ne samo za
blagoslov na polju ampak tudi  za blagoslov drugega človeškega dela,  za
odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske in drugih stisk. 

*  V ponedeljek 14.5. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane
Župnijske Karitas.

* V Torek 15.5. je prošnja procesija na Petkovcu. Ob 18:30h se zberemo
pri  Petrovčevi  kapelici  in  gremo  v  procesiji,  ki  ima  prošnji  in  spokorni
namen, v cerkev sv. Hieronima na Petkovcu, kjer bo sveta maša. Pri maši
bodo tudi „Šmarnice“.

*  V sredo 16.5. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS.
Tema srečanja  je:  Pravičnost  in  ljubezen v  župnijski  mladinski  pastorali
(Gregor Kunej, Naše poslanstvo št.45, str.52).

*  Štirideset  dni  po  Veliki  noči  praznujemo  praznik  Gospodovega
Vnebohoda. Sveti  maši  bosta ob 8h in 19h.  Šmarnice bodo pri  večerni
maši.

*  V  petek  18.5.  se  pričnejo  na  Bledu  duhovne  vaje  za  birmance  devete
skupine. Trajajo do nedelje 20.5. do 12h. Odhod avtobusa iz Rovt je v petek
ob 16:30h. Ostala navodila bodo birmanci prejeli pri verouku.

*  Na sedmo velikonočno nedeljo 20.5. je pri obeh mašah nabirka za
socialno zavarovanje duhovnikov. Nabirko priporočam.

*  Na nedeljo  Svete  Trojice  3.6.  bo  v  župniji  podelitev  zakramenta
Svete  Birme. Birmanci  se  bodo  na  prejem  zakramenta  pripravljali  z
birmansko devetdnevnico. Ta se bo pričela v petek 25.5. Vseh devet dni bo
združena s sveto mašo. Obvezna je za vse birmance. Prav pa je, da tudi
starši in botri pri tej duhovni pripravi podprete birmance z  udeležbo pri
sveti  maši  ali  osebno  molitvijo.  Sveti  duh  naj  nam  pomaga  pri  pravih
življenjskih odločitvah in življenjski usmerjenosti.

*  Z binkoštno nedeljo 27.5.  se konča Velikonočni  čas in  nastopi  čas
navadnih  nedelj  ali  nedelj  med letom.  Velikonočno  svečo,  ki  nas  je  pri
oltarju skozi petdeset dni spominjala na Jezusovo vstajenje, odnesemo od
oltarja in jo navadno postavimo h krstilniku, da gori med krščevanjem in da
od nje prižgemo sveče novokrščencem. 

* Župnijska Karitas organizira romanje BIO na Brezje v soboto 16.6. Odhod
avtobusa iz Rovt ob 7h zjutraj. Litanije bomo imeli v župniji Mengeš. Cena s
kosilom je 17€. Prijave v župnišču. 

     

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

Oznanila od 13.5.2012 do 27.5.2012, Leto VIII. št. 10

MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV – MARIJA POMAGAJ

Kateri Katoliški Slovenec se ob imenu »Pomočnica Kristjanov« takoj ne spomni na
osrednjo Slovensko božjo pot – Brezje, »Veliko Slovensko duhovno zdravilišče«? Marija
Pomagaj  na Brezjah!   Kolikeri  Slovenci  so  se  tukaj  ob ljubeznivi  Marijini  podobi  z
Detetom Jezusom v naročju nasrkali  nove duhovne moči  in lepote, včasih že čisto
poteptane in globoko zasute. Kako živo govori romarju ta milostna podoba o resnični
vlogi,  ki  jo  ima Marija  v  Cerkvi,  v  celotnem občestvu Kristjanov!  Še ko se  romar
poslavlja  od oltarja  »Marije  Pomagaj«,  ga Marijine  usmiljene in  dobrohotne oči  ne
nehajo spremljati.  Zdi se, da tiho kažejo na božje Dete v Marijinem naročju in da
ustnice molče šepetajo besede iz Kane Galilejske: »Karkoli vam Jezus poreče, storite«!
Pri Mariji Pomagaj znova najdejo pot do »reke živih voda«, do zakramentov, že leta in
leta pozabljenih in zanemarjenih. In vračajo se na svoj dom kakor prerojeni. Drugi
spet  se  tu  ob  Mariji  Pomagaj  nadihajo  nove  duhovne  svežine  in  odidejo  v  svoje
vsakdanje  življenje  s  trdnejšimi  koraki,  pogumnejši  in  potrpežljivejši  na  kdaj  tako
utrudljivi poti križa, ki pa za Križanim Gospodom vodi skozi trpljenje v poveličanje.

Temu  se  pridružuje  še  eno:  Brezje  ležijo  v  tistem  kotičku  slovenske  zemlje,  o
katerem poje Prešeren: »Dežela kranjska nima lep'ga kraja, kot je okoljšno za podobo
raja«. Tako Slovencem že sam naziv »Marija Pomočnica« poleg središčnih stvarnosti
vere nehote prebuja hkrati tudi očarljivo podobo bogastva naravne lepote kakršne se
je v mladosti nasrkal knez slovenskih pesnikov - in te lepote so kakor znamenje in
odsev  lepote Nje, ki  je deviška Mati, »najlepšega med vsemi  človeškimi otroki«.

God,  oziroma  praznik  Marije  Pomočnice  Kristjanov  nikoli  ni  bil  obvezen  za  vso
/zahodno) Cerkev. Vendar so ga uvedle mnoge škofije katoliškega sveta. Tako je bil
uveden tudi v ljubljanski nadškofiji in sicer z Brezjami, najbolj priljubljeno Slovensko
božjo potjo.

Na Brezjah je najprej stala skromna cerkvica Svetega Vida, podružnica mošenjske
župnije. Mošenjski župnik Urban Ažbe je leta 1880 dal napraviti novo stransko kapelico
v čast Mariji Pomagaj. Leta 1814 je slovenski slikar Leopold Layer iz zaobljube, ker je
bil po Marijini prošnji rešen iz ječe, naslikal izredno ganljivo podobo Marije Pomagaj.

     >>  


