
 18. Nedelja med letom 
Evangelij: JEZUS SVARI PRED LAKOMNOSTJO                                     Lk 12,13-21
Evangelij po Luku
  Rekel pa mu je nekdo iz množice: »Učenik, rêci mojemu bratu, naj dediščino deli z menoj!« On 
pa mu je odvrnil: »Človek, kdo me je postavil za sodnika ali delivca čez vaju?« In rekel jim je: 
»Glejte in varujte se vsake lakomnosti; zakaj življenja nima nihče iz obilice svojega 
premoženja.« Povedal pa jim je to priliko: »Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo in
je sam pri sebi premišljal: ‚Kaj naj počnem, ko svojih pridelkov nimam kam spraviti?‘ In rekel je:
‚Tole bom storil; svoje žitnice bom podrl ter postavil večje in tam bom spravil vse svoje pridelke 
in svoje blago. In svoji duši porečem: Duša moja, veliko blaga imaš, spravljenega za veliko let; 
počivaj, jej, pij in bodi dobre volje!‘ Toda Bog mu je rekel: ‚Neumnež, to noč bodo tvoje 
življenje terjali od tebe; kar pa si spravil, čigavo bo?‘ Tako je s tistim, ki si nabira zaklade, pa ni 
bogat pred Bogom.«       

 Mašni nameni od 4.8.2013 do 10. 08. 2013:
nedelja, 
4.8.

 Sv. Janez Marija Vianney, arški župnik
 7:30h – za farane
 10h  Franc in Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 42

ponedeljek, 5.8. Posvetitev bazilike Marije Snežne
19h  Karolina Bizjak, obletna in ostali Cekcovi, Rovte 27

torek, 6.8. Jezusova spremenitev na gori, praznik - začetek 
devetdnevnice pred praznikom Marijinega vnebovzetja
19h  Erna Košir, dano Rovte 20

sreda, 7.8. 19h  Rudi in Zvonka Nartnik in  iz družine Slabe, Rovte 29
četrtek, 8.8. Sv. Dominik, duhovnik in redovni ustanovitelj

 19h  Vlasto Dedovič, dano iz Ljubljane
petek, 9.8.  Sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein)

redovnica, sozavetnica Evrope, praznik
19h  Matevž Kogovšek in Marija Kamin, obletna, Rovte 50a

sobota, 10.8. Sv. Lovrenc, diakon in mučenec
 8h  starši Kunc, Rovte 63
18h – za srečen zakon

(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Dominikanci naj bi služili resnici, jo širili med množice in jih z njo preoblikovali v

razumne božje otroke. Red je živel v revščini, skrbel za dušno pastirstvo, pridigal in
se  posvečal  študiju.  Dominik  je  posrečeno povezal  staro  in  koristno  samostansko
izročilo,  z živim evangeljskim gibanjem, kot  so ga utelešali  potujoči  pridigarji.  Pri
novem mestnem prebivalstvu 12 in 13 stoletja je imelo zelo velik odmev. Red bratov
pridigarjev  je  opravil  velikansko  dušno  pastirsko  in  znanstveno  delo,  ki  je  tako
pomembno za Cerkev Srednjega veka.

Dominik  je  umrl  6.  avgusta  1221  v  mestu  Bologni.  Pred  smrtjo  je  prejel
zakramente  za umirajoče.  Pokopali  so  ga v koru  cerkve  Svetega  Nikolaja.  Papež
Gregor IX. je leta 1234 razglasi Dominika za svetnika.

Dominika upodabljajo v redovni obleki, v belem kabitu s škapulirjem in kapuco in v
črnem in odpetem plašču, s knjigo v roki. Svetnik je zavetnik dominikancev, nekoč je
bil tudi zavetnik krojačev, ljudje se mu priporočajo, kadar jih strese mrzlica.

19. Nedelja med letom - Lovrencova
Evangelij: VEDNO MORAMO BITI PRIPRAVLJENI                                   Lk 12,35-40

Evangelij po Luku  
   Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane in vi bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se
njihov gospod vrne s svatbe, da mu takoj odpró, ko pride in potrka. Blagor služabnikom, ki jih
gospod ob svojem prihodu najde čuječe! Resnično, povem vam, da se bo opasal in jih posadil za
mizo in bo pristopil ter jim stregel. In če pride ob drugi straži in če pride ob tretji straži in jih tako
najde, blagor tem služabnikom! To pa vedite, da bi hišni gospodar, ko bi vedel, ob kateri uri pride
tat, čul in bi svoje hiše ne pustil podkopati. Tudi vi bodite pripravljeni; zakaj ob uri, ko ne mislite,
bo prišel Sin človekov.« 

    Mašni nameni od 11.8.2013 do 18.8.2013:
nedelja, 11.8. Sv. Klara(Jasna), devica

 7:30h – za farane
10h na Petkovcu 
       Marija Jereb, obletna in  Anton Jereb, Petkovec 40

ponedeljek, 12.8.  Sv. Ivana Frančiška Šantalska, redovnica
19h  Jakob Pišljar, godovna, Rovtarske Žibrše 35

torek, 13.8. 270. obletnica posvetitve župnijske cerkve, 
posvečena 13. 8. 1743
Sv. Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik in mučenec
19h  Jože Cerpič, obletna, Petkovec 1a

sreda, 14.8. Sv. Maksimilijan Marija Kolbe, duhovnik in mučenec
19h  Miroslav Moljk, obletna, Rovtarske Žibrše 4

četrtek, 15.8. Marijino vnebovzetje - Veliki šmaren, slovesni in 
zapovedani praznik, 
Obnovitev posvetitve slovenskega naroda Mariji 
7:30h – za farane
10h  Aleš Treven, godovna, Rovte 82

petek, 16.8. Sv. Rok, spokornik
19h  Pavel Šemrov, dano Zbilje 22a

sobota, 17.8.    8h  Vinko Slabe, Petkovec 16 
nedelja, 18.8. 20. Nedelja med letom, 

7:30h – za farane
 10h  Marija in Ludvik Treven, godovna, Rovte 102

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

4.8. Franja Tušar in Marija Lukančič Mojca in Lovro Skvarča
11.8. Cilka Jereb in Beti Reven Veronika in Marjana Kavčič
15.8. Metka Bogataj in Marija Lukančič Helena Rupnik in Jerneja Kunc
18.8. Jakob Skvarča in Tadeja Gnezda Klemen in Branka Jereb

Pogrebne maše za avgust Marija Lukančič



   Ostala oznanila:
* V torek 6.8. pričnemo z devetdnevnico pred praznikom Marijinega 

vnebovzetja. Za vsak dan je določeno posebno razmišljanje. Na sam 
praznik se bomo posvetili Mariji in tudi ves slovenski narod.

* Na devetnajsto nedeljo med letom 11.8. obhajamo na Petkovcu 
Lovrencovo nedeljo. Sveta maša bo ob 10h. Darovanje po maši je 
namenjeno za cerkev, za obnovo glavnega oltarja sv. Hieronima ter 
za kritje stroškov pleskanja notranjščine cerkve. Darovanje 
priporočam.

* V ponedeljek 12.8. je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na 
zakrament Svetega Krsta. Starši in botri pridite na pripravo. K pripravi starši
prinesite rojstni list otroka in Družinsko knjižico, botri pa potrdilo za botra, 
če so iz druge župnije.

* Petnajstega avgusta praznujemo slovesni in zapovedani praznik 
Marijinega vnebovzetja ali Veliki Šmaren. Na praznik se spominjamo
Marijinega poveličanja. Sveti maši bosta po nedeljskem redu.

* V ponedeljek 19.8. je v veroučni učilnici srečanje za člane Župnijske Karitas.
**************************************************************
Msgr. dr. Anton Stres, ljubljanski nadškof je v SSŠ 2013/8 str.156 zapisal:
   Vsako leto se verniki na največji Marijin praznik njenega vnebovzetja na
poseben način izročimo Devici Mariji  in njenemu varstvu. Letos nas k temu
spodbujata še dve pomembni okoliščini. Obhajamo leto vere in v tem letu se  s
posebno pobožnostjo oziramo k njej, o kateri je rekla tete Elizabeta: »Blagor
ji, ki je verovala ...«. Devica Marija je učiteljica, zgled in varuhinja naše vere.
Hkrati  pa  letos  mineva  sedemdeset  let  od  posvetitve  slovenskega  naroda
brezmadežnemu Marijinemu Srcu, ki jo je v težkih vojnih časih opravil škof
Gregorij Rožman. Zato bomo skušali letos našo izročitev Devici Mariji obhajati
še bolj prisrčno in iskreno s prošnjo, naj Marija, Mati Cerkve posreduje za našo
Krajevno Cerkev v njenih sedanjih preizkušnjah.
   Pri vseh prazničnih mašah petnajstega avgusta skupaj z verniki zmolimo v
znamenje  izročitve  Mariji  eno  od  molitev,  ki  jih  najdemo  v  Cerkvenem
molitveniku. Poromali bomo tudi v Marijine romarske cerkve. 
    Slovesna sveta maša v narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah bo ob
10h. Vabim vas  da se je udeležite in k njej povabite tudi vernike iz svojih
župnij.
**************************************************************
     Ministriranje:

Teden od 4.8. do 11.8. Martin Kavčič in Timotej Treven
Teden od 11.8. do 18.8. Aljaž Trpin in Jure Kunc

Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 1, od 3.8. do 9.8. sk. 2, od 10.8. do 16.8. sk. 3, od 17.8. do 23.8.

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

Oznanila od 4.8.2013 do 18.8.2013, Leto IX. št. 16

SVETI DOMINIK

Dominik  je  prišel  v  zgodovino  kot  eden največjih  redovnih  ustanoviteljev.  Papež
Gregor IX. ga je razglasil  za svetnika. Označil  ga je kot duhovnega vodnika velikih
množic, ki se je ves posvetil oznanjevanju božje besede in ustanovil red pridigarjev.

Dominik se je rodil okoli leta 1170 v družini Guzman v porečju Stare Kastilije, ob
gornjem toku reke Duero, kjer je družina imela velika posestva. Ko je Dominik nekoliko
odrastel je prišel k stricu, višjemu duhovniku, kjer je dobil prve osnove izobrazbe. Leta
1190 je šel v duhovniško šolo v Palenicio. Tu se je navdušil za duhovniški poklic. Zelo
rad je imel knjige. Ko pa je vso Kastilijo in Palencio prizadela huda lakota, je Dominik
prodal svoje dragocene knjige, da je z izkupičkom lahko podpiral stradajoče. »Kaj bi se
ubadal zdaj s knjigami, ko pa zunaj na ulicah od lakote onemogli padajo moji bližnji.«
To  so  prve  Dominikove  besede,  ki  jih  je  ohranilo  izročilo  in  potrjujejo  njegovo
usmiljenje in ljubezen do bližnjega . Učitelji in študenti so ga posnemali.

Leta 1198 je postal  duhovnik. Najprej  je pomagal škofu na škofiji.  Bil  je odličen
pridigar. A želel je iti v misijone. V Rimu sta s škofom Diegom dobila dovoljenje. Odšla
sta v severno Nemčijo. Na podeželju je bila med ljudmi zelo razširjena kriva vera. Zato
sta se zavzela za oznanjanje pravega nauka. Poudarjala  sta, da je Jezus božji  sin,
branila  zakramente,  nastopala  proti  razbrzdanosti.  Zapeljane  od  Krive  vere  sta  jih
skušala pridobiti za pravo vero tudi v Franciji. Škof Diego je umrl in Dominik je ostal
sam. Ustanovil je domove za vzgojo žena. Nekatere so potem spremenili v samostane.
Dominik je ocenil molitev redovnic za uspešno misijonsko delo. Veliko je premolil, tudi
ponoči. Ostro se je postil in užival le kruh in sočivje. V molitvi in pokori se je pripravljal
na vsakdanje delo. Žetev njegovih prizadevanj je bila  pičla.  Leta 1208 je prišlo  do
vojne proti krivovercem abbižanom.

V Dominiku so zoreli večji načrti: Skupino svojih tovarišev, ki jih je imenoval »brate
pridigarje«, bi rad razširil v red pridigarjev. Papež Inocenc III. zaenkrat še ni potrdil
tega reda, zato si je Dominik pomagal s pravili Svetega Avguština. 15. avgusta 1217 je
Dominik  razposlal  svoje brate: štiri  v Španijo, sedem v Pariz,  drugi naj  bi  ostali  v
Toulousu, sam se je odpravil v Italijo.                                                                >>


