
13. Nedelja med letom
Evangelij: KRISTUSA BOMO VREDNI, ČE NOSIMO SVOJ KRIŽ         Mt, 10,37-42

Evangelij po Mateju

Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden; in kdor ima rajši sina ali hčer kakor
mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor
najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.«
»Kdor sprejme vas, sprejme mene; in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor
sprejme preroka, ker je ta imenovan prerok, bo dobil plačilo preroka; in kdor sprejme pravičnega,
ker je ta imenovan pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor dá piti samo kozarec hladne vode
enemu izmed teh malih, ker je ta imenovan učenec, resnično, povem vam, ne bo izgubil svojega
plačila. 

Mašni nameni od 26.6.2011 do 02. 07. 2011:
nedelja, 
26.6.

7h – za farane, po maši Telovska procesija
10h – za domovino 

ponedeljek, 27.6. Sv. Ema Krška, kneginja
19h  Mihael Petkovšek, Rovte 131

torek, 28.6. Sv. Irenej, škof in mučenec
19h  Stanislav Bolčina, obletna, Rovte 39

sreda, 29.6. Sv. Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik
8h    Fani Leskovec, obletna, Petkovec 23
19h  starši, brat in sestra Kogovšek, godovna, Rovte 118

četrtek, 30.6. Prvi mučenci rimske Cerkve
19h  starši Lazar, obletna, Rovte 121

Prvi petek, 1.7. Srce Jezusovo, slovesni praznik
19h  Pivkovi, Rovtarske Žibrše 27 in  Mici Horvat

sobota, 2.7. 
Prva duhovniška

8h    Terezija Vavken, obletna, Rovtarske Žibrše 26

=============================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)
Šele  papež Klemen XIII.  je  leta  1765 za nekatere  kraje  Poljske  dovolil

praznik presvetega Srca. Papež Pij IX. ga je bil leta 1856 raztegnil za vso
Cerkev. Sedanja praznična liturgija pa izhaja od papeža Pija XI.

Smisel češčenja Srca Jezusovega in s tem vsebino praznika je obširneje
orisal papež Leon XIII.  v okrožnici«Sveto leto«, v kateri je naznanil, da bo za
začetek 20. Stol. ves svet posvetil presvetemu Srcu Jezusovemu. Pij XI.  je
leta  1928  v  okrožnici  »Preusmiljeni  Odrešenik«  podrobneje  orisal  smisel
posvečenja, zlasti po zadoščevanja Jezusovemu Srcu.

Nastavitev praznika na petek po osmini  praznika Sv. Rešnjega Telesa nam
pove, da je ta praznik nekakšna ponovitev velikega petka, kakor je praznik
Sv.  Rešnjega telesa  nekaka slovesna ponovitev  velikega četrtka.  Na tisto
Gospodovo trpljenje, ki smo ga obhajali že na Veliki petek, se praznik Srca
Jezusovega ozira pod vidikom nagibov, ki so Jezusa privedli do kalvarijske
žrtve: pod vidikom božje-človeške ljubezni, katere simbol je srce.            >>

14. Nedelja med letom – Nedelja Slovencev po svetu
Evangelij: JEZUS JE KROTAK IN PONIŽAN                                             Mt, 11,25-30
Evangelij po Mateju
Tedaj  je Jezus spregovoril  in rekel:  »Slavim te,  Oče,  Gospod neba in zemlje,  ker  si  to prikril
modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil
moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta,  in nihče ne pozna Očeta,  razen Sina in tistega,
komur hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.
Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste
počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«

 Mašni nameni od 3.7.2011 do 10.7.2011:
nedelja, 3.7. 7:30h – za farane

10h – v čast Materi Božji za zdravje
ponedeljek, 4.7. Sv. Urh, škof

19h   Lukančič, Rovte 140
torek, 5.7. Sv. Ciril, menih in sv. Metod, škof, 

      slovanska apostola, sozavetnika Evrope, 
      glavna zavetnika nadškofije, slovesni praznik
19h   Marija Molk, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 9

sreda, 6.7. Sv. Marija Goretti, devica in mučenka
19h   Janez Žakelj, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 23

četrtek, 7.7. Sv. Vilibald, škof
19h   Franc Trpin, obletna, Rovte 160

petek, 8.7. 19h   Zofija Kavčič, trideseti dan, Rovte 12
sobota, 9.7. Sv. Avguštin Zhao Rong, duhovnik in drugi kitajski 

mučenci
8h      iz družine Pivk, Petkovec 38

nedelja, 
10.7.

15. Nedelja med letom, zunanja slovesnost sv. Cirila 
in Metoda

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

 Časovni razpored čiščenja cerkve

sk. 11, od 25.6. do 1.7. sk. 12, od 2.7. do 8.7. sk. 13, od 9.7. do 15.7.

=============================================================================
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

 Češčenje Srca Jezusovega je važno posebej zato, ker nam že samo po sebi 
kliče v spomin dve stvari, ki sta nam danes zelo potrebni: 1. Prvenstvo 
ljubezni v nasprotju z duhom oholega, pretiranega razumarstva, sebičnosti in 
uživaštva. 2. Prvenstvo prisrčne prisrčnega notranjega življenja v nasprotju z 
golim formalizmom, ki se rad prikrade tudi v obhajanje liturgije in v 
apostolsko dejavnost. Spodbuja nas k trdnemu zaupanju v božjo voljo in k 
zadovoljni spokornosti in zadoščevanju za lastne slabosti in grehe drugih, 
pomaga nam k češčenju Boga in k svetosti.



 Ostala oznanila:
* V nedeljo 26.6. ob 9:45 starši pripeljite otroke od 4 do 6 leta starosti

v župnišče v veroučno učilnico, kjer se bodo otroci pripravili na otroško mašo
za ob 10h.

* Podpisana veroučna spričevala veroučenci oddajte v nedeljo ali ob 
delavnikih v cerkvi po maši, ali pa jih oddajte do koca meseca junija 
v poštni nabiralnik na župnišču.

* Priprava na zakrament svetega Krsta bo v  veroučni učilnici v 
ponedeljek 27.6. in v ponedeljek 4.7. po večerni maši. Starši prinesite 
k pripravi rojstni list otroka in družinsko knjižico, botri pa, če so iz druge 
župnije, potrdilo o sposobnosti za botra.

* V sredo 29.6. obhajamo praznik apostolov sv. Petra in Pavla. Ta dan 
se v večjem številu udeležite svetih maš. Posvečenje novomašnikov 
ljubljanske nadškofije bo v nedeljo 26.6. v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja ob 
16h.
Novomašniki ljubljanske nadškofije: 
1. Luka Demšar, roj. 20.12.1985, župnija Ribno
2. Gašper Končan, roj. 19.8.1985, župnija Gorje
3. Jure Koželj, roj. 4.5.1986, župnija Tunjice
4. Gregor Rogelj, roj. 28.2.1984, župnija Preserje
5. Janez Rus, roj. 31.3.1980, župnija Trbovlje – sv. Martin
6. Jani Maksimiljan Tušak, roj. 12.5.1982, župnija Slovenj Gradec
7. salezijanec Anton Grm, roj. 22.3.1965, župnija Dobre polje – Videm

* Za prvi petek v mesecu juliju 1.7. bom v dopoldanskem času obiskal 
in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili 
litanije Srca Jezusovega in posvetilno molitev, ter prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.

* Na prvo soboto v juliju 2.7. bomo po sv. maši molili za nove duhovne
in redovne poklice, ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* V soboto 9. 7. ob 19h bo v Dolenjem Logatcu maša za domovino in 
za žrtve osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Lepo povabljeni. 

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

26.6. Metka Bogataj in Vilma Kunc Ana Lukančič in Karin Hladnik
29.6. ob 8h Franja Tušar in Jakob Skvarčaob 19h Lovro Skvarča in Vilma Kunc
3.7. Metka Bogataj in Cilka Jereb Marja Čuk in Karin Hladnik
10.7. Vilma Kunc in Jakob Skvarča Klemen Jereb in Marijana Kunc

Pogrebne maše za Julij Matjaž Gnezda
 Ministriranje:
Teden 26.6. do 3.7. Aljaž Trpin, Jure Kunc in Beti Reven

Teden od 3.7. do 10.7. Martin Skvarča, Urban Cigale in Pia Skvarča

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

Oznanila od 26.6.2011 do 10.7.2011, Leto VII. št. 13
PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA

Ta praznik  spada, podobno kakor praznik Sv. Trojice in Sv. Rešnjega telesa
k  »praznikom iz  pobožnosti«.  Pri  njih  ne  obhajamo  kakega  odrešitvenega
dogodka, pač pa neki vidik skrivnosti vere ali našega odrešenja.

 Praznik  Srca  Jezusovega  skuša  prodreti  v  globino  in  notranje  jedro
Kristusove skrivnosti, v jedro iz katerega pritekajo vsa »velika božja dela«. V
odrešenje  človeštva,  posebno  Kristusove  Kalvarijske  daritve.  In  to  je  tista
ljubezen , ki je bila od vekov skrita v brezdanjih globinah Troedinega Boga, ki
pa si je privzela našo človeško naravo in nas v Kristusu začela ljubiti tudi s
človeškim  Srcem in  dosegla  svoj  vrhunec   v  daritvi  na  Križu,  ko   so  iz
prebodene Mesijeve strani začele teči reke žive vode, ki odslej nikdar več ne
bodo usahnile (Raz 22,1-5).

V 12. Stol. je o Jezusovem Srcu, v katerem se skrivnost božjega usmiljenja
najjasneje razodeva, z vso toplino govoril zlasti Sv. Bernard. Močno pobudo za
pobožnost do Jezusovega Srca so dala videnja Sv. Marjete Marije Alacogue
(izg.  Alakók)  umrla  1690).  To  je  bilo  v  času  starega  janzenizma,  ki  je
poudarjal  le  božjo  svetost  in  strogost,  zamolčeval  pa  božjo  ljubezen  in
vsezveličavno  voljo.  Janzenizem je  ustvarjal  vtis,  kakor,  da  je  Bog  nekak
policaj in neizprosen, strašen, maščevalen 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). Izkušnja nam pove da ravno misel na božjo ljubezen
človeka  redno  učinkovito  odvrača  od  greha  in  ga  nagiba  k  veseli
požrtvovalnosti  v  življenju  po  evangeliju  in  apostolatu  za  druge,  kakor  pa
misel »na strašno božjo sodbo«, ki jo je naglašal janzenizem.

Vrhovno vodstvo Cerkve je bilo glede prikazovanj Marjeti  Mariji  Alacogue
zadržano..                                                                                            >>


