
17. NEDELJA MED LETOM – MARJETNA NEDELJA
Evangelij: JEZUS OBLJUBLJA USLIŠANJE VZTRAJNE MOLITVE Lk 11, 1–13

Mašni nameni od 24.7.2022 do 30.7.2022
nedelja, 24.7. KRIŠTOFOVA NEDELJA

Svetovni dan starih staršev in starejših
7:30h – za farane
10h Na Praprotnem Brdu  Trevnovi, obl., Praprotno Brdo 7

ponedeljek, 25.7. SVETI JAKOB STAREJŠI, apostol, praznik
19h  Pavel Lukan, obletna (oče) in Pavel Lukan (sin), 

Praprotno Brdo 3
torek, 26.7. Sveti Joahim in Ana starši Device Marije

19h  iz družine Albreht, Rovte 132
sreda, 27.7. Sveti Gorazd, Kliment 

in drugi učenci sv. Cirila in Metoda
19h – V čast Materi Božji za zdravje, Petkovec 56a

četrtek, 28.7. Viktor, papež
19h  Viktor in Ana Kogovšek, godovna, Petkovec 22

petek, 29.7.
Prvi petek

Sveta Marta, Marija in Lazar, Gospodovi gostitelji
19h  Ivanka Lukan, obletna, 

Tončka Berkopec in Mici Gantar, obletna, Rovte 129a
sobota, 30.7.
Prva Duhovniška

Sveti Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj
18:30h – Za srečen zakon

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

24. 7.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Mojca Skvarča in Ana Štefanič
31. 7.  Marja Čuk in Ema Kavčič  Branka in Klemen Jereb
7. 8.  Franja Tušar in Cilka Jereb  Drago in Nevenka Malavašič

 Pogrebne maše za mesec julij  Cilka Jereb
 Pogrebne maše za mesec avgust  Marija Lukančič
 Pogrebne pušice za mesec julij  Anton Lukančič
 Pogrebne pušice za mesec avgust  Peter Istenič
* Bralci beril, ki ste zadržani in ne morete brat berila, 

pridobite sami zamenjavo

Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 1 in 2, od 23.7. do 29.7.  sk. 3, od 30.7. do 5.8.  sk. 4, od 6.8. do 12.8.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 040 226 202 (Vera Logar)

18. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: JEZUS SVARI PRED LAKOMNOSTJO Lk 12,13–21

Mašni nameni od 31.7.2022 do 7.8.2022:
nedelja, 31.7. Sveti Ignacij Lojolski, duhovnik in ustanovitelj jezuitov

7:30h – za farane
10h  Janez Modrijan, godovna, Rovte 96

ponedeljek, 1.8. Sveti Alfonz Marija Ligvorij, škof in učitelj
19h  Neža Filipič, Rovte 77a

torek, 2.8. Sveti Evzebij iz Vercellija, škof
19h  Anton in Ferdinand Pivk, Rovte 39

Porciunkulski odpustek
sreda, 3.8. Lidija,svetopisemska žena; Konrad, redovnik

19h  starši Rupnik in sestra Marica Mlinar, Petkovec 11b
četrtek, 4.8. Sveti Janez Marija Vianney, duhovnik

19h  Marjanca Lukančič in Jože, obletna, Rovtarske Žibrše 16
petek, 5.8. Posvetitev bazilike Marije Snežne v Rimu, god

19h  Pečkajevi in Trček, Petkovec 5
sobota, 6.8. JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI, praznik

  9h – Na Vrhu zaobljubljena maša za odvrnenje hude ure
nedelja, 7.8. 19. NEDELJA MED LETOM

Sikst II., papež, mučenec
7:30h – za farane
10h  Ivan in Ivanka Cigale, obletna, Rovte 70

***************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Joahima upodabljajo s košaro, v kateri sta dva goloba, ki ju je bil

prinesel v svetišče, in s palico. Časté ga kot zavetnika zakoncev in
mizarjev. Ano pa umetniki najpogosteje prikazujejo, kako hčerki Mariji
razlaga Sveto pismo. Mnogo podob in  kipov jo kaže kot sveto Ano
'Samotretjo':  v  naročju  velike  svete  Ane  sedi  manjša  Marija,  v
Marijinem naročju pa je mali Jezus; ali pa sveta Ana stoji in v eni roki
nosi  manjšo  Marijo,  v  drugi  pa  malega  Jezusa.  K  sveti  Ani  so  se
zatekale,  kot  že  rečeno,  matere  in  nerodovitne  žene  ter  opravljale
pobožnost devetih prvih torkov po binkoštih, ker je bil torek sveti Ani
posvečen dan. Priporočajo se ji za srečno poroko in skladen zakon, za
svojo  zavetnico  jo  imajo  matere  in  vdove,  žene  se  ji  posebej
priporočajo za srečen porod in za blagoslov otrok. Pri nas je bila sveta
Ana  tudi  priprošnjica  za  srečno  zadnjo  uro,  zato  so  ji  posvečali
pokopališke cerkve in kapele. Na Slovenskem je sveti Ani posvečenih
nad 70 župnijskih cerkva in podružnic.

(Vzeto iz Svetnik za vsak dan, Silvester Čuk)



Ostala oznanila
* Na 17. nedeljo med letom obhajamo Marjetno nedeljo. Sveta 

maša bo v podružnični cerkvi na Praprotnem Brdu ob 10 uri. 
Po maši je darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve. 
Darovanje priporočam.

* V slovenskem merilu obhajamo to nedeljo Krištofovo nedeljo, 
ki je posvečena voznikom, blagoslovu vozil, prošnji za srečno vožnjo 
in zbiranju sredstev v okviru misijonske vozniške akcije MIVA. 
Del nabirke te nedelje je namenjen za akcijo MIVA, za nakup 
prevoznih sredstev za slovenske misijonarje.

* Lani je papež Frančišek sprejel odločitev, da se vsako leto 
četrta nedelja v juliju praznuje kot svetovni dan starih staršev 
in ostarelih, saj je ta nedelja blizu praznika Marijinih staršev Joahima
in Ane, Jezusovih starih staršev. Letos bo to v nedeljo, 24. julija, in 
sicer pod naslovom »Še v starosti rodijo sadove« (Ps 92,15).
V svoji poslanici za ta dan je papež Frančišek zapisal, da »staranje 
ni kazen, ampak blagoslov«. Zato se ostareli ne smejo omejiti 
zgolj na opazovanje dogajanja v svetu ali se umakniti iz njega. 
Poudarja, da jih čaka novo poslanstvo, in jih poziva, da se dejavno 
vključijo v »duhovno revolucijo nežnosti« v tem svetu, ki doživlja 
hude preizkušnje. 
Papeževa želja je, da ta dan oznanimo in praznujemo v župnijah in 
skupnostih, »da ne bi nihče tega dne preživljal v samoti«.

* Na prvi petek v mesecu avgustu (5. 8.) bom v dopoldanskem 
času obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. 
Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega z posvetilno 
molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim

* V nedeljo 7. avgusta ob 16. uri bo spominska slovesnost pri kapeli na 
Pilu (ob cesti Rovte - Podpesek), v spomin na 80 – letnico pobojev 
talcev in v spomin na 30 – letnico postavitve kapele Matere Božje.

* Od 22. do 26. avgusta bo potekal v župniji Oratorij Rovte 2022. 
Vsebina bo letos posvečena svetemu Ignaciju Lojolskemu, 
ustanovitelju reda jezuitov.
Njegov god obhajamo vsako leto 31. julija.
Prijavnice za oratorij si vzemite v lopi pod zvonikom in izpolnjene 
oddajte v škatlo pod zvonikom ali v poštni nabiralnik na župnišču.

* Argentinska skupina RAST 51 »DVE DOMOVINI, ENO SAMO SRCE« 
nastop 27. julija ob 20h v Narodnem domu v Logatcu.

* Gledališka skupina PRISTAVA iz Argentine prireja igro »Jeklene 
Magnolije«. četrtek 28. julija v domu Ivana Cankarja v Šentjoštu.

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

Oznanila od 24.7.2022 do 7.8.2022, Leto XVIII. št. 15/442
Sveti Joahim in Ana, Marijina starša, 26. julij

Po  novem svetniškem koledarju,  veljavnem od  leta  1969,  danes
skupaj godujeta Marijina starša, oče Joahim in mati Ana. Poprej je bil
današnji dan posvečen le spominu matere Ane, očeta Joahima smo se
spominjali  16.  avgusta,  dan po prazniku  Marijinega vnebovzetja.  Z
združitvijo obeh godov je bolj poudarjena zakonska zveza, iz katere je
izšel edinstveni otrok edino človeško bitje, ki je bilo že ob spočetju
obvarovano madeža izvirnega greha.

Tako  Joahim  kakor  Ana  sta  bila  potomca  kraljevega  Davidovega
rodu,  iz  katerega  naj  bi  izšel  obljubljeni  Mesija.  Ko  sta  se  ta  dva
bogaboječa pravična človeka poročila,  sta si silno želela otrok, kajti
takrat  je  vsaka  verna  judovska  žena  živela  v  pričakovanju,  da  bo
morebiti  prav ona rodila  obljubljenega Mesija.  Pobožna zakonca sta
vztrajala v zaupni molitvi in na stara leta sta le dobila tako želenega
otroka hčerko Marijo-Mirjam.

Srečna starša Joahim in Ana sta hčerko imela pri sebi le tri  leta,
potem pa sta jo po zaobljubi izročila v varstvo in vzgojo duhovnikom.
Ko so se vrata svetišča za njo zaprla, je padla zavesa nad njeno mater
in očeta. Njuno zemeljsko življenje je bilo dopolnjeno.

Ime  Ana  v  hebrejščini  pomeni  milost,  ljubezen,  molitev.  Poleg
Marijine  matere  je  ime  Ana  imelo  več  svetopisemskih  žena,  med
katerimi  je  najbolj  slavna mati  starozaveznega preroka Samuela,  o
kateri beremo v prvem in drugem poglavju Prve Samuelove knjige.
Obe Ani sta si bili podobni v tem, da sta otroka izmolili in ga že pred
rojstvom posvetili  Bogu.  Nič  čudnega  torej,  da  so  se  k  sveti  Ani,
Marijini materi, zatekale po pomoč matere in nerodovitne žene, ki so
videle svoje najvišje dostojanstvo v materinstvu. >>


