
Češčenje Srca Jezusovega - Vrtnice

Kakor  imamo  v  maju  Šmarnice,  ki  so  posvečene  Devici  Mariji,  tako
imamo v juniju vrtnice na čast Srcu Jezusovemu. Po Mariji k Jezusu! V cerkvi
junija sicer ne moremo pričakovati tako številne udeležbe, kakor je maja pri
Šmarnicah. Vendar je v vsaki župnijski cerkvi redno vsaj nekaj ljudi, ki hodijo
vsak  dan  k  maši  in  so  hvaležni  za  pobožnost  vrtnic.  Poleg  tega  je  veliko
vernikov, ki ne morejo v cerkev in vrtnice lahko preberejo doma.

Junijsko pobožnost v čast Srcu Jezusovemu so prvič obhajali leta 1833 v
Franciji. Sto let pozneje so jo začeli uvajati pod imenom »vrtnice« tudi pri nas.
Po  večdesetletni  prekinitvi  zaradi  povojnih  razmer  so  vrtnice  v  Cerkvi  na
Slovenskem pred nekaj leti zopet zacvetele.

Zakaj letošnje vrtnice govorijo o presvetem Srcu Jezusovem? Pravzaprav
naj  bi  vsake vrtnice vsaj  na nek način pričale o Njem, saj  je mesec junij
posvečen  prav  Srcu  Jezusovemu.  V  tem mesecu  praznujemo  praznik  Srca
Jezusovega,  pa  tudi  praznik  Svetega  Rešnjega  telesa  in  krvi.  Poleg  tega
mineva  letos  ravno  petdeset  let  od  kar  je  papež  Pij  XII.  izdal  okrožnico
»Haurietis aquas in gaudio« o češčenju presvetega Srca Jezusovega. To leto
obhajamo tudi 150-letnico odkar je papež bl. Pij IX. leta 1856 praznik Srca
Jezusovega razširil na vso Cerkev.

V  Cerkvi,  kakor  sploh  v  življenju,  se  večkrat  dogaja,  da  na  kakšna
pomembna dejstva enostavno pozabimo. Treba jih je ponovno odkriti, kakor
je v evangeljski priliki človek odkril zaklad na njivi. Tak zaklad je okrožnica
papeža Pija  XII.  o  češčenju  Srca Jezusovega.  Hvaležni  moramo biti  p.  dr.
Andreju Piršu, da nam je v letošnjih vrtnicah ta zaklad razkril in na poljuden
način tudi prikazal. Še posebej so pomembni opisi življenja mož in žena, ki so
se  posvetili  prav  češčenju  presvetega  Srca  Jezusovega.  Med  njimi  so  tudi
Slovenci.                                                                                            >>
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Binkoštna nedelja

Evangelij:KAKOR ME JE OČE POSLAL, VAS JAZ POŠLJEM IN DAJEM 
SVETEGA DUHA                                                               Jan. 20,19-23          

Iz Svetega Evangelija po Janezu

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu
pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel,
jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet
rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je
dihnil vanje in jim dejal:  »Prejmite  Svetega Duha! Katerim grehe odpustite,  so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

Mašni nameni od 4.6. do 10.6.06:
Nedelja 7.30h - za farane

10h    Vinko Cigale, Rovtarske Žibrše 20
Ponedeljek 
Binkoštni 

Marija, Mati Cerkve, praznik
8h  Jožefa Jereb, obletna, Rovte 125
19h  Anton Jereb, Petkovec 40 

Torek Sv. Norbert, škof
19h  starši in brat Jurca, obletna, Rovte 130

Sreda 19h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104c

Četrtek 19h  Pavla Treven, obletna, Petkovec 17
Petek Sv. Primož in Felicijan, mučenca

19h   za vse žrtve druge svetovne vojne iz župnije Rovte
Sobota 
Kvatrna

8h  Marija Jereb, obletna, Petkovec 40
15h – v zahvalo za 70 let življenja in za vse  iz leta 1936 iz 

župnije Rovte
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(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Češčenje  Srca  Jezusovega  je  po  nauku  okrožnice  »najbolj  dovršeno
praktično izpovedovanje krščanske vernosti!«. S tem češčenjem se bo vrnila
vernost  v  naše  dostikrat  tako  zelo  razkristjanjene  domove.  Jezus  nas  bo
pritegnil  k  svojemu  odprtemu  srcu  in  nam podaril  neizčrpne  zaklade  svoje
ljubezni. Tako bomo znova in znova veseli zajemali iz tega vrelca božje dobrote
obilje milosti.

Anton Nadrah, opat   

Jezus krotki in iz srca ponižni.
Upodobi naše srce po svojem Srcu.



Sveta Trojica – slovesni praznik

Evangelij: JEZUS NAROČI KRŠČEVATI V IMENU OČETA IN SINA IN 
SVETEGA DUHA                                                             Mt. 28,16-20

Iz Svetega Evangelija po Mateju

Enajst učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naročil. Ko so ga zagledali,
so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je
vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v
ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In
glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

Mašni nameni od 11.6.  do 18.6.06:
Nedelja Nedelja prvega svetega obhajila

7.30h za farane 
10h   Jože Gantar, obletna, Rovte 20

Ponedeljek 19h  starši Brenčič in sestra Tončka, Petkovec 14 
Torek Sv. Anton Padovanski, duhovnik in cerkveni učitelj

19h  Marija Novak, obletna, Petkovec 6
Sreda 19h  Fani Leskovec, obletna, Petkovec 23
Četrtek Sv. Rešnje Telo in Sv. Rešnja Kri, slovesni in 

zapovedani praznik
8h za farane
19h  Marija Treven, Petkovec 46

Petek 19h  na Petkovcu v čast sv. Vidu 
Sobota 8h  Justina in Kristina Šinkovec, obletna, Rovte 113
Nedelja ob 7h - za farane , po maši Telovska procesija

10h   Anton Trpin, godovna, Rovte 117



Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

4.6. Mojca Skvarča 
in Klavdija Kogovšek

Matjaž Gnezda in Ana Lukančič

5.6. 8h Cilka Jereb 19h Marja Čuk
11.6. Franja Tušar in Rezka Kavčič Prvoobhajanci in starši
15.6. 8h Cilka Jereb in Srečo Nartnik 19h Marjana Kunc in Tadeja Gnezda
18.6. Marja Čuk in Klavdija Kogovšek Ana Lukančič in Mojca Mlinar
Pogrebne maše v Juniju Klavdija Kogovšek
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 Ostala oznanila:

*  Na Binkoštno nedeljo 4.6. bo v Ljubljanski  stolnici  slovesen sprejem
slovenskega kardinala dr. Franca Rodeta. Ob 16h bo vodil somaševanje
škofov in duhovnikov in pridigal. Mašo bo neposredno prenašala nacionalna
televizija.
* Na Binkoštno nedeljo je pri obeh mašah nabirka za novo župnijsko cerkev
in  župnišče  na  Viru  pri  Domžalah.  Nabirka  je  priporočena  s  strani
arhidiakonov, dekanov in g. nadškofa. (SSŠ 6/2006 str. 107)
* V sredo 7.6. popoldne od 16h naprej je čiščenje in pospravljanje cerkve.
Zato poskrbijo starši prvoobhajancev.
* V četrtek 8.6. bo spovedovanje za starše prvoobhajancev. Od 18.30
dalje bo na razpolago tuj spovednik.
*  Spovedovanje  prvoobhajancev  bo  v  petek  9.6. popoldne  namesto
verouka.
*  V  soboto  10.6.  je  ob  16h slovesna  razglasitev  novoustanovljene
Novomeške  škofije  in  umestitev  msgr.  Andreja  Glavana  za  prvega
novomeškega škofa v novomeški stolnici sv. Nikolaja.
* Na praznik sv. Trojice 11.6. bo pri maši ob 10h slovesnost prvega
sv.  obhajila. K  prvemu  sv.  obhajilu  bo  pristopilo  17  prvoobhajancev  in
prvoobhajank. 
*  Srečanje za člane Župnijske Karitas bo v ponedeljek 12.6. ob 20h v
prostorih župnišča.
* 15.6. obhajamo zapovedani praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Ta
dan je tudi  god sv. Vida. Maša na Petkovcu bo zato v petek 16.6. ob
19h. Pri tej maši je blagoslov vode za kropljenje. 
*  Na  11.  navadno  nedeljo  je  po  jutranji  maši  (ob  7h)  Telovska
procesija, če bo lepo vreme. Vsi, ki ste zadolženi za sodelovanje, poskrbite,
za lep in dostojanstven potek procesije, ki gre po običajni poti.
* V nedeljo 11.6. pelje avtobus na spominsko slovesnost v Kočevski Rog.
Prijave sprejema Tehno Jur.
* Župnijska Karitas Rovte organizira v  soboto 17.6. romanje bolnih in
ostarelih na Brezje. Sv. mašo bo daroval novi ljubljanski škof dr. Anton
Jamnik.  Ob  povratku  okoli  16h bodo  litanije  v  Karmeličanskem
samostanu Sora, katere bo vodil profesor Janez Juhant. Cena romanja s
kosilom je 2700 SIT. Prijave v župnišču po večerni maši ali tel: 750-1059.

Ministriranje:

Teden od 4.6. – 11.6. Uroš Kunc, Jakob Skvarča in Roman Petkovšek
Teden od 11.6. – 18.6. Urban Cigale, Nejc Rupnik in Martin Skvarča
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


