
12. nedelja med letom 
Evangelij: JEZUS NAPOVE SVOJO SMRT                                          Lk 9,18-24
Evangelij po Luku
Mašni nameni od 19.6.2016 do 25. 06. 2016:
nedelja, 
19.6.

Zaključek veroučnega leta
Sv. Nazarij, prvi koprski škof
7:30h – za farane
10h  Janez Pivk, godovna, Rovtarske Žibrše 41

ponedeljek, 
20.6. 

Florentina in Vincencija, redovnici
19h  Vinko Treven, trideseti dan, Rovte 6

torek, 21.6. Sv. Alojzij Gonzaga, redovnik, zavetnik mladine
19h  Lojze Kavčič, godovna, Petkovec 8

sreda, 22.6. Sv. Janez Fisher, škof in Tomaž More, mučenec
19h  Andrej Loštrek, osmi dan, Rovte 72

četrtek, 23.6. Sv. Jožef Cafesso, duhovnik
19h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137

petek, 24.6. Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik
19h – maša za domovino in  Neža Filipič, obletna, Rovte 17

sobota, 25.6. Dan državnosti; 19h  Vinko Treven, dano Rov. Žibrše 16

Fatimska pesem

Trinajstega maja 

Trinajstega maja v dolini Iria
se je prikazala Devica Marija.
Ave, ave, ave Marija,
ave, ave, ave Marija!

Prinesla je zemlji z neba sporočilo,
Boga naročilo in resno svarilo.
Ave, ave, ave Marija,
ave, ave, ave Marija!

Preveč je Bog žaljen, preveč je že greha,
naj svet spokori se, grešiti preneha.
Ave, ave, ave Marija,
ave, ave, ave Marija!

Moj rožni zdaj venec vsi pridno molite
in mojemu Srcu se vsi posvetite!
Ave, ave, ave Marija,
ave, ave, ave Marija!

Če svet opomine bo moje poslušal,
mir božji na zemlji bo človek okušal.
Ave, ave, ave Marija,
ave, ave, ave Marija!

Če svet pa še dalje pri grehu ostane,
bo vojna še hujša zadela zemljane.
Ave, ave, ave Marija,
ave, ave, ave Marija!

Da mogla bom kazen neba zadržati,
ubogajte mene, saj vaša sem Mati.
Ave, ave, ave Marija,
ave, ave, ave Marija!

Naj pesem zahvalna Marijo pozdravlja,
za milosti v Fatimi svet jo proslavlja.
Ave, ave, ave Marija,
ave, ave, ave Marija!

O Mati preblaga, v nas vero ohrani,
ti naša Kraljica na veke ostani.
Ave, ave, ave Marija,
ave, ave, ave Marija!

13. nedelja med letom
Evangelij: JEZUSOVE ZAHTEVE DO UČENCEV                                 Lk 9,51-62

Evangelij po Luku

 Mašni nameni od 26.6.2016 do 3.7.2016:
nedelja, 26.6. 7:30h – za farane

10h  Alojzij Malavašič, obletna, Rovte 51
18h – sprejem kipa Fatimske Marije v župniji
20h – v čast Materi božji
21:30h – slovo od kipa Fatimske Marije

ponedeljek, 
27.6. 

Sv. Ema Krška, kneginja
19h  starši Arhar, obletna, Petkovec 11

torek, 28.6. Sv. Irenej, škof in mučenec
19h  Amalija Merlak, trideseti dan, Rovte 48

sreda, 29.6. Sv. Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik
Dan posvetitve slovenskih novomašnikov
7:30h  Janez Kogovšek in starši, Rovte 118
19h  starši in bratje Jurca, Rovte 130

četrtek, 30.6. Prvi mučenci rimske Cerkve
19h  Štefan Sivec, obletna, Petkovec 11

Prvi petek, 1.7. 19h  Janez Treven, godovna, Praprotno Brdo 17
sobota, 2.7. Prva duhovniška
nedelja, 3.7. 14. Nedelja med letom – nedelja Slovencev po svetu

Sv. Tomaž, apostol
7:30h – za farane
10h  Janez Kunc, obletna, Rovte 63

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

19.6.  Ema in Marjana Kavčič  Nevenka Malavašič in Maja Nagode
24.6. ob 19h - Helena Rupnik in Jerneja Kunc
26.6.  Beti Reven in Veronika Kavčič  Mojca Skvarča in Klemen Jereb

 ob 20h – Nevenka Malavašič in Matjaž Gnezda
29.6.  Vilma Kunc in Ema Kavčič ob 19h Cilka Jereb, Lovrenc Skvarča
3.7.  Marjana Kavčič in Marija Lukančič  Maja Nagode in Branka Jereb

Pogrebne maše za junij  Helena Rupnik
Pogrebne maše za julij  Drago Malavašič

Oznanila župnije Rovte so tudi na spletu: http://zupnija.rovte.eu

  Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 7, od 18.6. do 24.6. sk. 8, od 25.6. do 1.7. sk. 9, od 2.7. do 8.7.

 Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

http://zupnija.rovte.eu/


Ostala oznanila
* Na 12. navadno nedeljo, med letom, 19. 6., bomo zaključili veroučno 

leto. Bogu se bomo zahvalili za spoznanja, rast v veri in verska doživetja. Po 
obeh mašah boste veroučenci prejeli veroučna spričevala. Podpisana jih nato 
oddajte do konca meseca junija v cerkvi po maši ali v poštni nabiralnik na 
župnišču.
Na to nedeljo bomo prisluhnili pastirskemu pismu slovenskih škofov 
ob 25-letnici samostojne države Slovenije. Po maši bomo zapeli: državno
himno.

* Na praznik Rojstva Janeza Krstnika 24. 6. ob 19h bo sveta maša za 
domovino. Udeležite se je v čim večjem številu.

* V Soboto 25. 6. ob 10h bo na Brezjah zahvalna maša ob 25. letnici 
samostojne države Republike Slovenije. Mašo bo vodil ljubljanski 
pomožni škof dr. Anton Jamnik. Po maši bo še predstavitev knjige: Vloga 
nadškofa Šuštarja pri slovenski osamosvojitvi.

* V nedeljo 26. 6. bomo v župniji sprejeli kip Fatimske Marije Romarice.
Od 16h do 17:30h bo kip v župniji Vrh Sveti Trije Kralji; od 18h do 21:30h 
pa v naši župniji. Ob 18 sprejem kipa Marije Romarice pred cerkvijo, 
fantje jo poneso pred oltar, izpostava Najsvetejšega, molitve in pete 
litanije Matere božje, blagoslov z Najsvetejšim, med petjem  
mimohod in dotik kipa in izročitev napisanih prošen v košaro zraven 
kipa, molitev rožnih vencev. Ob 20h bo sveta maša. Po maši še 
molitev in češčenje. Ob 21:30h slovo. 

* Na praznik apostolov Petra in Pavla, 29. 6. bosta maši ob 7:30h in ob 
19h. Pri obeh mašah je nabirka imenovana »Petrov novčič«. Dar krajevnih 
Cerkva svetemu očetu je starodavna nabirka Cerkve za naslednika apostola 
Petra, s katero podpira karitativna dela v najšibkejših predelih Katoliške 
Cerkve. V letu 2014 je Cerkev na Slovenskem v ta namen zbrala 70.172,49€. 
Za te darove in za vse,ki se bodo nabrali se lepo zahvaljujem.(msgr. Andrej 
Glavan, predsednik SŠK). 

* Za prvi petek v mesecu juliji, 1. 7. bom v dopoldanskem času obiskal 
in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili 
litanije Srca Jezusovega in posvetilno molitev ter prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.

* V ponedeljek 4. 7. je ob 20h srečanje za člane Župnijske Karitas. 
Ministriranje:

Teden od 19.6. do 26.6. Timotej Treven in Anže Treven
Teden od 26.6. do 3.7. Matej Gnezda in Jure Kunc

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

Oznanila od 19.6.2016 do 3.7.2016, Leto XII. št. 13/283
SREČANJE S FATIMSKO MARIJO V ŽUPNIJI    

Marija  se  je  v  Fatimi  na  portugalskem od  13.  maja  do  13.  oktobra  1917
prikazovala trem pastirčkom: Luciji, Frančišku in Jacinti. Klicala jih je k molitvi
rožnega  venca  in  pokori.  Razodela  jim  je  svoje  brezmadežno  Srce  in  jim
posredovala  skrivnosti:  videnje  pekla,  napoved druge  svetovne vojne,  (če  se
ljudje ne bodo spreobrnili, ne obhajali pet prvih sobot in če papež ne bo posvetil
Rusije njenemu brezmadežnemu Srcu), ter napovedala atentat na papeža Janeza
Pavla II. In mučeništvo mnogih Kristjanov v 20. stoletju. 

Sveti papež Janez Pavel II., ki je bil s Fatimo zelo povezan, dejal je, da je
povabilo  božje  Matere  iz  Fatime  danes  »bolj  aktualno,  kot  tedaj,  celo  bolj
nujno«. 

Papež Benedikt XI. Je rekel, da se je nad Portugalsko odprlo okno upanja: »To
okno upanja Bog odpre takrat, ko mu človek zapre vrata...«. V človeštvu se je
ljubezen ohladila in upanje na rešitev zameglilo. Zato je prišla iz nebes Devica
Marija, da bi nas spomnila na evangeljske resnice, ki so za človeštvo edini vir
upanja. Papež Frančišek je želel, da njegov pontifikat posvetijo Fatimski Mariji.
To so storili 13. maja 2013. 

Marija romarica prihaja med nas. Naj »zbudi« in dvigne naš slovenski narod.
Naj  nas  zopet  pripelje  do  Boga,  zato  se  z  veseljem  posvetimo  in  izročimo
njenemu brezmadežnemu Srcu! Posvetimo ji naše župnije, naše družine, naše
vlade, skratka vse, s prošnjo za mir v Evropi in po svetu. 

MOLITEV ANGELA IZ LETA 1916: »Moj Bog, verujem vate, molim te, upam
vate in te ljubim nadvse. Prosim te odpuščanja za tiste, ki ne verujejo, ne molijo,
ne upajo in te ne ljubijo«. »Presveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh, molim te iz
dna  srca  in  ti  darujem  predragoceno  telo  in  kri,  dušo  in  božanstvo  Jezusa
Kristusa,  navzočega  v  vseh  tabernakljih  sveta,  v  zadoščenje  za  žalitve,
bogoskrunstva  in  brezbrižnosti,  s  katerimi  ga  žalijo  ljudje.  Po  neskončnem
zasluženju  presvetega Srca  Jezusovega  in  brezmadežnega Srca  Marijinega  te
prosim za spreobrnjenje ubogih grešnikov.«


