
19. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: VEDNO MORAMO BITI PRIPRAVLJENI Lk 12,35–40

Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite podobni ljudem,
ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko
pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu
našel budne! Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih posádil za mizo. Pristopil
bo in jim stregel. In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih najde takó,
blagor jim! Védite pa: Če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi
pústil  vlomiti  v  svojo  hišo.  Tudi  vi  bodite  pripravljeni,  kajti  ob  uri,  ko  ne
pričakujete, bo prišel Sin človekov.« 
Mašni nameni od 7.8.2022 do 13.8.2022
nedelja, 7.8. Sikst II., papež, mučenec

7:30h – za farane
10h  Ivan in Ivanka Cigale, obletna, Rovte 70

ponedeljek, 8.8. Sveti Dominik, redovni ustanovitelj dominikancev
19h  Rezka, Avgust in Lojze Kavčič, Petkovec 6b

torek, 9.8. SVETA TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA (Edith Stein)
redovnica, mučenka, Sozavetnica Evrope, praznik
19h  Franc Trpin, obletna in Zdravka Trpin, 

Rovte 160, dano iz Logatca
sreda, 10.8. SVETI LOVRENC, diakon in mučenec, praznik

19h  družina Lapajne, obletna, Zaplana 64 del
četrtek, 11.8. Sveta Klara, devica in redovna ustanoviteljica Klaris

19h  Frančiška in Stanislav Bolčina, obletna, Rovte 39
petek, 12.8. Sveta Ivana Frančiška Šantalska, redovnica

19h  Frančiška in Jožef Jesenko, obletna, Rovte 34
sobota, 13.8. Sveti Poncijan, papež; Hipolit, duhovnik, mučenec

19h  Janez Reven, obletna in Tomaž, obletna, Rovte 54
********************************************************

(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Misel na smrt je bila pri praznovanju temeljna, vendar pa se ne ustavi
pri  smrti  sami,  temveč  gre  k  poveličanju  –  k  zmagoslavnemu
Marijinemu vstopu v nebesa in k sredniški  vlogi, ki jo Marija poslej
izvršuje v nebesih.

Na  današnji  praznik  je  zato  pri  številnih  Marijinih  božjepotnih
svetiščih, tako na gosto posejanih po slovenski zemlji, glavni romarski
shod.  Romarski  shodi  so  bili  in  so  v  glavnem še  vedno pričevanja
zaupne vernosti slovenskih ljudi. Dobro čutijo, da je Marija mati in da
kot taka ve, kaj njeni otroci potrebujejo. Njihove prošnje posreduje
svojemu  vsemogočnemu  Sinu.  Na  današnji  praznik  obnovimo  tudi
posvetitev slovenskega naroda Mariji, župniki po župnijah, škofje pa v
svojih škofijah v Marijinih božjepotnih cerkvah.

Povzeto po knjigi Silvestra Čuka: Svetnik za vsak dan

20. NEDELJA MED LETOM
Evangelij: ZA JEZUSA SE JE TREBA ODLOČITI Lk 12,49–53

Tisti  čas  je  Jezus  rekel  svojim  učencem:  »Prišel  sem,  da  vržem ogenj  na
zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel! Moram pa prejeti krst in v kakšni
stiski sem, dokler se to ne dopolni!

Mislite,  da  sem  prišel  na  zemljo  prinašat  mir?  Ne,  vam  rečem,  ampak
razdeljenost. Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih: trije proti dvema in dva
proti trem; razdelili se bodo: Oče proti sinu in sin proti očetu; mati proti hčeri in
hči proti materi; tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči.«
Mašni nameni od 14.8.2022 do 21.8.2022:
nedelja, 14.8. Sveti Maksimilijan Marija Kolbe, mučenec

7:30h – za farane
10h Na Petkovcu  Cita, oče Pavle in brat Pavle Loštrek, 

obletna, dano iz Ljubljane
ponedeljek, 
15.8.

Marijino Vnebovzetje, slovesni in zapovedani praznik
7:30h – za farane
Ob 10h sveta maša v Marijini cerkvi v Smrečju, župnija Šentjošt

torek, 16.8. Sveti Rok, spokornik
19h  starši, bratje in sestra Kavčič, Petkovec 6b

sreda, 17.8. Sveti Hijacint, duhovnik
19h  Magdalena Dolenc, Rovte 18

četrtek, 18.8. Helena, cesarica
19h  Zogarjevi, Rovtarske Žibrše 16b

petek, 19.8. Sveti Janez Eudes, duhovnik
19h – za zdravje, Rovte 153

sobota, 20.8. Sveti Bernard, opat in učitelj
  9h – Maša na Vrhu Svetih Treh Kraljev

nedelja, 21.8. 21. NEDELJA MED LETOM
Sveti Pij X., papež
7:30h – za farane
10h  Mihael Mlinar, Petkovec 24a
15h – Za vse medvojne in povojne žrtve iz župnije Rovte

***************************************************
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 31. julija. 
Prijavnice  za  oratorij  si  vzemite  v  lopi  pod  zvonikom  in
izpolnjene oddajte v škatlo pod zvonikom ali v poštni nabiralnik
na župnišču.



Ostala oznanila
* 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.

* V sredo 10. avgusta je po večerni maši v veroučni učilnici 
priprava na zakrament krsta za starše novokrščencev in za botre. 
K pripravi. prinesite družinsko knjižico in rojstni list otroka, botri pa, 
če so iz druge župnije potrdilo o sposobnosti za botra.

* V nedeljo 14. avgusta obhajamo na Petkovcu Lovrencovo 
nedeljo. Sveta maša bo v cerkvi svetega Hieronima ob 10 uri. 
Po maši je darovanje za cerkev.

* V ponedeljek 15. avgusta obhajamo slovesni in zapovedani 
praznik Marijinega vnebovzetja. Pri maši bomo obnovili posvetitev 
slovenskega naroda Mariji. Ob 10 h maše v župnijski cerkvi ne bo.
Ob 10 uri je maša v Marijini cerkvi v Smrečju, župnija Šentjošt.
Na Vrhu Svetih Treh Kraljev bo ta dan maša ob 8. uri.

* V nedeljo 21. avgusta bo maša za vse medvojne in povojne 
žrtve iz župnije Rovte, mašo bo v somaševanju vodil Anton Trpin.
Po maši bo še kulturni program, spominska slovesnost v spomin ob 
80-letnici poboja civilistov v Rovtah in okolici ter posledično 
ustanovitve vaške straže ter evropskem dnevu spomina na žrtve 
totalitarnih in avtoritarnih režimov.

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

7. 8.  Franja Tušar in Cilka Jereb  Drago in Nevenka Malavašič
14. 8.  Matjaž Gnezda in Doroteja Kržič  Marja Čuk in Ema Kavčič
15. 8.  Ob 7:30h – Fanja Tušar in Vilma Kunc

21. 8.
 Mojca Skvarča in Marija Lukančič  Cilka Jereb in Ana Štefanič
 Ob 15h – Vilma Kunc in Kati Lenarčič

 Pogrebne maše za mesec avgust  Marija 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. 4, od 6.8. do 12.8.  sk. 5, od 13.8. do 19.8.  sk. 6, od 20.8. do 26.8.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 040 226 202 (Vera Logar)
Dodatna obvestila na spletni strani http://zupnija.rovte.eu

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

Oznanila od 7.8.2022 do 21.8.2022, Leto XVIII. št. 16/443
Marijino Vnebovzetje – Veliki Šmaren, 15. Avgust

Slovesni  praznik  Marijinega  vnebovzetja,  ki  ga  obhajamo  danes,
spada med najstarejše Marijine praznike. Nastal je v Jeruzalemu, kjer
je bila cerkev 'Marijinega počivališča' na poti v Betlehem, kjer je rodila
Jezusa. Med kristjani je od naj starejših časov vladalo prepričanje, da
Marija ob koncu svojega življenja ni umrla, temveč samo 'zaspala' ter
bila potem z dušo in s telesom vzeta k Sinu. Praznovanje Marijinega
poveličanja je bilo že v 5. stoletju razširjeno tudi na Zahodu. Versko
resnico o Marijinem vnebovzetju – da je bila vzeta v nebesa z dušo in
s telesom – je slovesno razglasil papež Pij XII. 1. novembra 1950, na
praznik  Vseh  svetnikov.  Ta  datum,  ki  je  poleg  češčenja  svetnikov,
naših poveličanih bratov in sester, posvečen tudi spominu naših rajnih,
je  izbral  z  namenom,  da  se  poudari  resnica  o  vstajenju  mrtvih  in
večnem življenju. Oboje izpovedujemo v Veri, ki jo molimo.

Pri Slovencih je praznik Marijinega vnebovzetja izredno priljubljen in
ima različna imena.  Največkrat  mu pravimo veliki  šmaren,  pogosto
velika maša, nekoliko redkeje velika gospojnica. Vsa ta in še druga
imena hočejo poudariti,  da je to eden največjih Marijinih praznikov.
Zelo pomenljivo je, da so bile najstarejše cerkve v tistih krajih, kjer se
je  krščanstvo  med  Slovence  širilo  iz  Ogleja,  vse  posvečene  Mariji
vnebovzeti.

Bogoslužna imena, ki so jih pridevali današnjemu prazniku, so bila
zelo različna. 'Vnebovzetje' je bilo sprva zelo redko, kajti kristjani na
Vzhodu, kjer se je praznik najprej uveljavil, raje govorijo o Marijinem
'zaspanju',  'preselitvi'  ali  'odhodu'  Jezusove  matere.  Vsebina
praznovanja pa je od vsega začetka Marijin 'odhod' s tega sveta.   >>

http://zupnija.rovte.eu/

