
18. Nedelja med letom
Evangelij: JEZUS HRANI NAŠO VERO                                                     Jan 6,24-35

Evangelij po Janezu
Mašni nameni od 2.8.2015 do 08. 08. 2015:
nedelja, 2.8. Porcijunkula

7:30h – za farane
10h – za vse pobite talce v Sovri ob 73-letnici

ponedeljek, 3.8. Lidija, svetopisemska žena
19h  Jože Cigale, dano Petkovec 35

torek, 4.8. Sv. Janez Marija Vianney, duhovnik
19h  Katarina Jereb, Rovtarske Žibrše 4

sreda, 5.8. God Marije snežne (Nives)
19h  Frančiška Jesenko, Rovte 34

četrtek, 6.8. Jezusova spremenitev na gori, praznik
19h  Vinko Slabe in  starši Korenč, Petkovec 16a

Prvi petek, 7.8. Sikst II., papež in tovariši mučenci, god
19h  Vinko Corn, obletna in Terezija, Rovte 124

sobota, 8.8. Prva 
duhovniška

Sv. Dominik, duhovnik in redovni ustanovitelje
 8h  Ivan Cigale, obletna, Rovte 70a

******************************************************************************
(Nadaljevanje iz prve strani)

Nihče mu namreč ni bil tako blizu, v trpljenju in Smrti, kakor mu je bila
ona, zato mu tudi nihče ni tako blizu v slavi vstajenja kakor ona. Sprejela je
božji  načrt  in se skupaj  s Svetim Jožefom odpovedala svojim. S tem je
sprejela nepredvidene preizkušnje. Na začetku begunstvo, ter nato skromno
in skrivnostno življenje v Nazaretu. Ko pa je Jezus začel javno nastopati, so
se  nad  njim  začele  kmalu  zgrinjati  oblaki  groženj.  Tedaj  se  je  bala  in
trepetala zanj. Podobno kot je v templju morala slišati njegove besede: »Kaj
sta me iskala? Ali nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta«.
(Lk 2,49), je med njegovim delovanjem slišala tudi: »Kdo je moja mati in
kdo  so  moji  bratje?...  Kdor  namreč  uresničuje  Božjo  voljo,  ta  je  moj
brat,sestra  in  mati«.  (Mr  3,33.35).  Skrivnostni  in  nerazumljivi  dogodki  in
besede  so  se  kar  vrstili.  Vrhunec  je  bil,  ko  je  morala  doživeti  njegovo
obsodbo.  Spremljala  ga je  na  Križevem potu,  pa mu ni  smela pomagati.
Stala je pod Križem, ko so ga vsi zapustili. Tisti redki, ki so bili z njo, so bili
tam ravno zato, ker je bila tam ona in jim je bila zgled zvestobe, vere in
zaupanja, ki ima moč upati proti upanju. Črv dvoma ali je Jezus res božji Sin,
če sedaj visi na križu in umira, po vsem tem ni popustila. 

Evangelij, ki ga beremo na praznik Vnebovzetja nam prikazuje Marijo, ki
hiti  na pomoč sorodnici Elizabeti. To je storila takoj po tem, ko je izrekla
odločilne  besede:  »Glej  Gospodova  služabnica  sem,  zgodi  se  mi  po  tvoji
besedi«!  (Lk  1,38)  in  se  je  človeško  življenje  božjega  Sina  spočelo  pod
njenim Srcem.

 Božja mati, hiti na pomoč svojim preizkušenim bratom in sestram.    >>

19. Nedelja med letom
Evangelij: ŽIVETI MOREMO LE V MOČI JEZUSOVEGA KRUHA             Jan, 6,41-51

Evangelij po Janezu
Judje pa so godrnjali nad njim, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki sem prišel iz nebes«, in so 
govorili: »Ali ni to Jezus, Jožefov sin, čigar očeta in mater mi poznamo? Kako sedaj ta 
govori: ‚Iz nebes sem prišel‘?« Jezus jim je odgovoril: »Ne godrnjajte med seboj!  Nihče 
ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal; – in jaz ga bom poslednji dan
obudil. Pisano je v prerokih:‚In vsi se bodo dali Bogu poučiti.‘ Vsak, kdor od Očeta sliši 
in se dá poučiti, pride k meni. Ne, kakor da bi bil kdo Očeta videl; le tisti je videl Očeta, 
ki je od Boga. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. 
Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki 
prihaja iz nebes, da kdor od njega jé, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. 
Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za 
življenje sveta.«
 Mašni nameni od 9.8.2015 do 16.8.2015:
nedelja, 9.8. Sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), 

mučenka, sozavetnica Evrope
7:30h – za farane
10h na Petkovcu  starši, obletna in brat France Lukan, Petkovec 45

ponedeljek, 10.8. Sv. Lovrenc, diakon in mučenec 
19h  Jože Cepič, obletna, Petkovec 1a

torek, 11.8. Sv. Klara, devica in redovna ustanoviteljica
19h  Janez Kunc, nečakinja

sreda, 12.8. Sv. Ivana Frančiška Šantalska, redovnica
19h  Kogovškovi, Rovte 138

četrtek, 13.8. Sv. Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik in mučenec
19h  Tomaž Reven in Skvarča Tine, obletna, Rovte 54

petek, 14.8. Sv. Maksimiljan Marija Kolbe, duhovnik in mučenec
19h – v dober namen

sobota, 15.8. Marijino vnebovzetje, slovesni in zapovedani praznik
Obnovitev posvetitve slovenskega naroda Mariji
 7:30h  za farane
10h  Dušan Likar in vsi  Dovski in Alojz Gutnik 

nedelja, 
16.8.

20. Nedelja med letom
Sv. Rok, spokornik
7:30h – za farane
10h  iz družine Šinkovec, Rovte 112

    (nadaljevanje iz prejšnje strani)
Tako jo doživljamo kristjani skozi vso zgodovino. Marija nas obiskuje, nam
prihaja naproti, da ne bi izgubili izgubili vere in zaupanja v težkih trenutkih
življenja, da ne bi izgubili  zavesti, da je tisto najlepše, za kar smo ustvarjeni
in zaradi česar živimo, še pred nami, saj je njeno vnebovzetje napoved naše
prihodnosti v božji slavi. 

dr. Anton Stres, upokojeni ljubljanski nadškof v Magnifikatu. 



 Ostala oznanila

* Za prvi petek v mesecu 7. 8. bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili 
litanije Srca Jezusovega, posvetilno molitev in prejeli blagoslov z 
najsvetejšim.

* Na prvo soboto 8. 8. bomo po maši molili za duhovne poklice, zmolili 
litanije Matere božje in prejeli blagoslov z najsvetejšim.

* Na 19. nedeljo med letom 9. 8. obhajamo na Petkovcu Lovrencovo 
nedeljo, žegnanje. Maša bo ob 10h. V začetku svete maše bo 
blagoslov obnovljenega Križevega pota. 
Križev pot sta obnovila : slike: mag. Manica Juvan, akademska slikarka, 
konservatorka specialistka, okvirje: Restavratorstvo Legan iz Žužemberka. 
Vrednost opravljenih del z davkom je 6.942,00€. Del sredstev, 2.726,96€ bo
po pogodbi št. 622-11/2015-6 o sofinanciranju namenila občina Logatec. Po 
maši bo še darovanje za kritje preostalih stroškov obnove.

* V soboto 15. 8. obhajamo slovesni in zapovedani praznik Marijinega 
vnebovzetja. Sveti maši bosta po nedeljskem redu, pol osmih in ob 10h.
Na ta Marijin praznik bomo obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. 
Osrednja slovesnost na praznik bo na Brezjah, kjer bo ob 10h daroval sveto 
mašo ljubljanski  nadškof Stanislav Zore.

* V soboto 15.8. ob 10h je Smrečju v cerkvi Marije vnebovzete 
romarska sveta maša.

* V ponedeljek 17. 8. bo ob 20h v veroučni učilnici srečanje za člane Župnijske
Karitas. Pogovorili se bomo o srečanju bolnih, invalidov in starejših, ki bo v 
nedeljo 30. 8. ob 15h. Sveto mašo in srečanje bo vodil naš rojak msgr. 
Anton Trpin.

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

2.8.  Matjaž Gnezda in Vilma Kunc  Mojca Skvarča in Metka Bogataj
9.8.  Cilka Jereb in Beti Reven  Karin Hladnik in Marjana Kavčič
15.8.  Cilka Jereb in Franja Tušar  Lovro Skvarča in Marja Čuk
16.8.  Marija Lukančič in Tadeja Gnezda  Klemen in Branka Jereb

Pogrebne maše za avgust  Matjaž Gnezda

 Ministriranje:
Teden od 2.8. do 9.8. Matic Treven in Blaž Lukančič
Teden od 9.8. do 16.8. Blaž Skvarča

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 9, od 1.8. do 7.8. sk. 10, od 8.8. do 14.8. sk. 11, od 15.8. do 21.8.

  Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

  Oznanila župnije Rovte so tudi na spletni strani: http://zupnija.rovte.eu

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

Oznanila od 2.8.2015 do 16.8.2015, Leto XI. št. 16

»BLAGOR JI, KI JE VEROVALA«

Slovesni  praznik  Marijinega  vnebovzetja  sredi  razgretega  poletnega
počitniško umirjenega meseca avgusta daje  temu času poseben marijanski
pečat. Podobno kakor praznik Velike noči je praznik veselja in zmagoslavja.
Spodbuja  nas  k  zaupanju,  zvestobi  in  življenjskemu  optimizmu,  kljub
preizkušnjam in minljivosti, ki jih doživljamo. Sredi toka časa, ki vse odnaša,
je vendarle nekaj trdnega, kar ostane. To so plemenita in dobra dejanja, ki
smo jih storili. Nad njimi čas nima moči in oblasti. 

Marijino življenje se razlikuje od našega ravno v tem, da v njem ni bilo
nobenega zla. Naredila ni nič takšnega, kar bi bilo treba popraviti, zaradi česar
bi se morala kesati. Bila je brezmadežna. Tako je tudi ob koncu ni bilo treba
ničesar obžalovati. Vse je bilo tako dobro, da da bi lahko še enkrat ponovila.
Zato se njeno življenje ni moglo izgubiti. Ni mogla uiti, saj je bil vsak njen
trenutek tak, da zanj ni bilo potrebno reči, da bi bilo bolje, da ga ne bi bilo.
Nobeno njeno dejanje ni bilo brez vrednosti. Zato je šla z dušo in telesom v
božjo slavo. 

Ob Mariji se učimo, kje in kako dobi naše življenje trajno večno vrednost.
Kar je dobro, je vredno, da ostane. Mi tega žal ne zmoremo v celoti. Tudi
Marija ne bi zmogla, če ji ne bi bilo dano zaradi njene izjemne naloge: bila je
Jezusova mati. Marija je izjemna, ker je bila njena življenjska naloga izjemna.
Nobena  ženska  ne  bo  nikoli  več  poklicana,  da  bi  sprejela  vlogo  matere
učlovečenega  Božjega  Sina,  zato  tudi  nikoli  nihče  več  ne  bo  obvarovan
vsakega greha in nihče več ne bo nikoli pred splošnim »vstajenjem mesa« z
dušo in telesom vzet v nebesa v dokončno božjo slavo. 

Kakor so se na Jezusu ob njegovem vstajenju izpolnile  njegove besede:
»Kdor bo skušal svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; Kdor pa ga bo izgubil, ga
bo rešil«. (Lk 17,33), je bilo prav, da so se za njim najprej uresničile v vsej
polnosti na njegovi Materi.                                                                     >>

http://zupnija.rovte.eu/

