
11. Navadna nedelja 
Slovenski Evharistični Kongres v Celju

Evangelij: JEZUS ODPISTI SPOKORNI GREŠNICI                                Lk 7,36-50

Evangelij po Luku
Nekdo izmed farizejev ga je prosil, naj jé z njim. Ko je stopil v farizejevo hišo, je sédel za mizo. In glej, ko
je neka žena, ki je bila v mestu grešnica, izvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi, je prinesla alabastrno
posodo dišavnega  olja in vsa objokana od zadaj  stopila  k  njegovim nogam ter  mu jih  začela močiti  s
solzami. Brisala mu je noge z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem. Ko je to videl farizej, ki
ga je povabil, je sam pri sebi dejal: »Ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki se ga dotika, in kakšna
je; vedel bi, da je grešnica.« In Jezus mu je odgovoril: »Simon, nekaj ti moram povedati.« On pa mu je
rekel: »Učitelj, povej.« »Neki upnik je imel dva dolžnika. Eden mu je bil dolžan petsto denarijev, drugi pa
petdeset. Ker nista mogla vrniti, je dolg obema odpustil. Kateri izmed njiju ga bo bolj ljubil?« Simon je
odgovoril: »Zdi se mi, da tisti, kateremu je več odpustil.« On pa mu je rekel: »Prav si presodil.« In obrnil se
je k ženi in rekel Simonu: »Vidiš to ženo? Ko sem stopil v tvojo hišo, mi nisi ponudil vode za noge; ta pa
mi je s solzami zmočila noge in jih obrisala s svojimi lasmi. Poljubil me nisi; ta pa ni nehala poljubljati
mojih nog, odkar sem prišel. Glave mi nisi mazilil z oljem; ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge. Zato
ti povem: Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila; komur pa se malo odpusti, malo ljubi.«
Njej pa je rekel: »Odpuščeni so tvoji grehi!« Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli pri sebi govoriti:
»Kdo je ta, ki celó grehe odpušča?« On pa je rekel ženi: »Tvoja vera te je rešila! Pojdi v miru!«  

Mašni nameni od 13. 6. 2010 do 19. 6. 2010: 
nedelja, 
13. 6.

7:30h – za farane
10h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137

ponedeljek, 14.6. Sv. Valerij in Rufin, mučenca
19h  Viktor in Ana Kogovšek, obletna, Petkovec 22

torek, 15. 6. Sv. Vid, mučenec
19h na Petkovcu – za odvrnitev hude ure

sreda, 16. 6. 19h  Karolina Bizjak, obletna, Rovte 27
četrtek, 17. 6. Sv. Albert, apostol ubogih

19h  Jože Pišljar,  obletna , Rovtarske Žibrše 15
Prvi petek, 18. 6. 19h  Matevž Kogovšek in  Marija Kamin, obletna
sobota, 19. 6.
Prva duhovniška

Sv. Romuald, opat
8h  Marjan Celarc, Petkovec 34

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Izkušnja nam pove, da misel na božjo ljubezen človeka odvrača od greha in ga
nagiba k požrtvovalnosti v življenju po evangeliju in v apostolatu za druge, kakor ta
misel »na strašno božjo sodbo«, ki jo je naglašal janzenizem.

Češčenje Srca Jezusovega, je važno še posebej zato, ker nam le samo po sebi
kliče v spomin dve stvari, ki sta nam danes gotovo zelo potrebni: 
1. Prvenstvo ljubezni v nasprotju z duhom oholega pretiranega razumstva, sebičnosti
in uživaštva.
2. Prvenstvo prisrčnega notranjega življenja v nasprotju z golim formalizmom, ki se
rad  prikrade  tudi  v  obhajanje  liturgije  in  v  apostolsko  dejavnost,  ki  zaradi
pozunanjenosti in pomanjkanja pravega duha, sploh neha biti resnično apostolsko.

Danes mnogi ugotavljajo, da se je močno izgubil čut za greh, ker se je zgubil čut
za Boga in njegovo svetost. Jezus pa nas tudi danes vabi: »Pridite k meni vsi, ki se
trudite in ste obteženi in jaz vas bom poživil«.

12. Navadna nedelja
Evangelij: JEZUS NAPOVE SVOJO SMRT                                   Lk 9,18-24

Evangelij po Luku
Ko je nekoč na samem molil, so bili z njim učenci in vprašal jih je: »Kaj pravijo množice, kdo sem?« 
Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov.« Nato 
jim je rekel: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovoril: »Božji Maziljenec.«
Strogo jim je prepovedal, da bi to komu pripovedovali. Rekel je: »Sin človekov mora veliko pretrpeti. 
Starešine ljudstva, véliki duhovniki in pismouki ga bodo zavrgli in umorili, in tretji dan bo obujen.« Vsem 
pa je govoril: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. 
Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo 
rešil. 

  Mašni nameni od 20. 6. do 27. 6. 2010:
nedelja, 
20.6.

7:30 h – za farane
10h  iz družine Oblak in Ivan Medved, Petkovec 15

ponedeljek,21.6. Sv. Alojzij Gonzaga, redovnik, zavetnik mladine
19h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104e

 torek, 22. 6. Sv. Pavlin iz Nole, škof
19h  Stanislav Bolčina, obletna, Rovte 39

 sreda, 23. 6. 19h  Alojzij Brence, obletna, Petkovec 4
 četrtek, 24. 6. Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik

19h  Julijana Treven in Slavko, obletna, Rovte 99
petek, 25.6. Sv. Viljem, opat – dan državnosti

19h  Anton Peternel, godovna
sobota, 26. 6. 8h  Gašper in starši Logar, obletna, Rovte 41a

11h – v zahvalo Materi božji za 80 let življenja (letnik 1930)    
nedelja, 
27.6.

13. Navadna nedelja
Sv. Ema Krška, kneginja
7:30 h – za farane
10h  Jože Gantar, obletna, Rovte 20
11:30h – na Petkovcu, za vse pokojne iz družine Lukan 
               Petkovec 45

  Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
13. 6. Ana Lukančič in Veronika Kavčič Petra Čuk in Branka Jereb
20. 6. Marja Čuk in Cilka Jereb Klemen Jereb in Marijana Kunc
27. 6. Veronika Kavčič in Matjaž Gnezda Tadeja Gnezda in Karin Hladnik
Pogrebne maše v juniju Cilka Jereb

    Ministriranje:

Teden od 13.6. – 20. 6. Martin Skvarča in Urban Cigale
Teden od 20.6. – 27. 6. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek



Ostala oznanila:

* Na 11. Navadno nedeljo 13.6. obhajamo slovenski Evharistični 
Kongres na katerem bo za blaženega razglašen prvi slovenski 
mučenec Lojze Grozde. Tisti ki se ga ne boste osebno udeležili,  
slovesnost spremljajte preko sredstev družbenega obveščanja, 
predvsem preko radia Ognjišče.

* V sredo, 16. 6. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. 
Tema srečanja je: Kaj zmoremo dati svoji duhovni rasti? – Vlado Pečnik, 
naše poslanstvo št. 43, str 59.

* V soboto, 19. 6. bo vsakoletno romanje bolnih invalidov in 
ostarelih na Brezje. Organizira ga Župnijska Karitas. Odhod avtobusa iz 
Rovt bo ob 7h zjutraj. Prijava v župnišču.
Popoldanske večernice bodo pri sv. Duhu pri Škofji Loki. Cena romanja s 
kosilom 16€. Še je nekaj prostih mest na avtobusu.

* V nedeljo, 20. 6. bomo pri sveti maši ob 10h zaključili letošnje 
veroučno in katehetsko leto. Prav je, da se veroučenci udeležite te 
maše in se Bogu zahvalite zato, kar ste dobrega prejeli po starših, 
vzgojiteljih, učiteljih in katehetih, saj bo to za marsikoga verjetno zadnja 
maša pred počitnicami, ker nekateri na mašo v počitnicah brez kakršne 
koli osebne odgovornosti preprosto »pozabijo«.

* V soboto, 19.,6. bo v župniji Dolnji Logatec dekanijsko srečanje 
mladih – Križ kraž mladih – po kateri poti, Jezusu naproti. Srečanje 
bo potekalo od 10:30h do 16:30h. Na srečanju bodo tudi delavnice, ob 
13:30h bo sveta maša, ki jo bo vodil gospod Gregor Kunej. Vabljeni ste 
mladi, ki želite spoznati nekoliko drugačen utrip življenja, kot ga nam 
ponuja naš vsakdan.

* Podpisana veroučna spričevala veroučenci oddajte do konca 
meseca junija v cerkvi po maši ali v poštni nabiralnik na župnišču.

          Himna slovenskega Evharističnega Kongresa

Jezus, Božji Kruh si za življenje,
stalno se daruješ za ljudi,
s svojim svetim nas Telesom hraniš,
z nami boš do konca dni.
Hvala, ker med nami bivaš,
Upanje nam v srca vlivaš,
s svojim naukom nas učiš,
z Božjim Kruhom nas živiš.

Jezus, ti postavil si daritev,
smrti in vstajenja je spomin,
vir in višek našega življenja,
ga spreminja do globin.
Hvala, ker med nami bivaš,
Upanje nam v srca vlivaš,
s svojim naukom nas učiš,
z Božjim Kruhom nas živiš.

Jezus, pot, resnica in življenje,
v svetem Kruhu vedno si navzoč,
vsi veseli glasno te slavimo,
večna sreča boš nekoč.
Hvala, ker med nami bivaš,
Upanje nam v srca vlivaš,
s svojim naukom nas učiš,
z Božjim Kruhom nas živiš.

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

Oznanila od 13. 6. 2010 do 27. 6. 2010, Leto VI. št. 12

Praznik Srca Jezusovega

Kakor je mesec maj posvečen Jezusovi materi  Mariji,  ko jo posebej častimo v
šmarnicah, tako je mesec junij posvečen Jezusovemu Srcu. Praznik Srca Jezusovega,
ki  ga  obhajamo  v  mesecu  juniju,  skuša  prodreti  v  globino  in  notranje  jedro
Kristusove skrivnosti, v jedru iz katerega pritekajo vsa »velika božja dela« (Apd 2,
11), predvsem v Kristusovo Kalvarijsko daritev. To je tista ljubezen, ki je bila od
vekov skrita v brezdanjih globinah Troedinega Boga. Iz prebodene Mesijeve strani so
začeli teči reke žive vode, ki odslej nikdar več ne bodo usahnile (Raz 22,1-5).

Podoba  Jezusove  s  sulico  prebodene  strani  je  znana  že  v  prvih  stoletjih
krščanstva. V 12. Stol. Je o Jezusovem Srcu govoril zlasti sv. Bernard. Njegov vpliv
se posebno pozna pri cisterijankah sv. Gertrudi (Jedrti umrla 1302), sv. Mehtildi in
več drugih. V 17. Stol. Se je v krogih francoskih oratorijancev pojavila močna težnja
po tem, da bi vso popolnost duhovnega življenja videli le v enem; v posnemanju
Jezusovega notranjega življenja , v posnemanju njegovega »Srca«. Iz tega naj bi
rastla  tudi  vsa  Kristjanova  zunanja  dejavnost.  Še  v  istem  stoletju  je  ob  vnetih
prizadevanjih  sv.  Janeza  Euda  (u.  1680)  prišlo  do  uvedbe  pravega  liturgičnega
praznika.  Širjenje  češčenja  Jezusovega  Srca,  je  po  mnenju  sv.  Janeza  Euda
najuspešnejše sredstvo za to,  da bo Kristus  spet močneje zavladal  v dušah in v
praktičnem  življenju  Kristjanov.  Odlok  o  razglasitvi  Janeza  Euda  za  blaženega
(pozneje  svetnika)  pravi,  da je  ta  božji  mož »Oče,  učitelj  in  apostol  liturgičnega
češčenja Jezusovega in Marijinega Srca«. Močno pobudo za pobožnost Jezusovega
Srca,  so  dala  videnja sv.  Marjete  Marije  Alacoque (izg.  Alakok,  u 1690).  V času
hladnega janzenizma, ki je poudarjal božjo strogost in svetost, zamolčeval pa božjo
ljubezen in vse zveličavno voljo, je bilo češčenje Jezusovega Srca, kakor dih toplega
pomladanskega  sonca,  nasproti  mrkosti  ostre  zime,  ki  je  zatirala  srca  v  oklep
nerodovitnosti. Janzenistično oznanjevanje je v mnogih vernikih ustvarjalo vtis, da je
Bog nekak policaj, neizprosen maščevalec vsega, kar človek stori napačnega, ne pa
to, kar nam spričuje božje razodetje: Ljubezen, razodeta zlasti v tem, »da je Bog na
svet poslal svojega edinorojenega Sina, da bi mi po njem živeli« (1 jan 4, 8.9).   >>


