
4. Postna nedelja
Evangelij: JEZUS ODPRE OČI SLEPOROJENEMU Jan 9,1-41

 Mašni nameni od 22.3.2020 do 28.3.2020
nedelja, 22.3. Lea, spokornica

7:30h – za farane
10h  Jože Arhar, godovna in obletna, Rovte 104d
14h – Križev pot odpade zaradi epidemije korona virus

ponedeljek, 23.3.
4.postnega tedna

Sv. Turibij iz Mangroveja, škof
18h  Terezija Sivec, dala za mašo sestra, Petkovec 11

torek, 24.3.
4.postnega tedna

18h – za domovino

sreda, 25.3.
4.postnega tedna

Gospodovo oznanjenje Mariji, slovesni praznik
18h  Marija Molk, godovna, Rovtarske Žibrše 9

četrtek, 26.3.
4.postnega tedna

Evgenija, mučenka
18h  Janez in Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73

Postni petek, 27.3. 
4.postnega tedna

Peregrin, redovnik
18h  straši Marija in Viktor Lazar, obletna, Rovte 29

sobota, 28.3.
4.postnega tedna

Dan celodnevnega češčenja v župniji
  9h  Domen Kavčič, obletna, Petkovec 37d
18h  Celarc in Brigita Lukan, dano Rovte 82j

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

22.3.  maša brez vernikov zaradi epidemije korona virus
29.3.  maša brez vernikov zaradi epidemije korona virus
5.4.  maša verjetno še brez vernikov zaradi epidemije korona virus

 Ministriranje:
Teden od 22.3. do 29.3. maša brez vernikov zaradi epidemije korona virus
Teden od 29.3. do 5.4.

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 18, od 21.3. do 27.3. sk. 19, od 28.3. do 3.4. sk. 20, od 4.4. do 10.4.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj
**********************************************
Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje 
širjenja koronavirusa COVID-19
Zaradi korona virusa so do nadaljnjega odpovedane vse maše, 
kjer je navzoče božje ljudstvo. Duhovnik mašuje sam zase. Ni
podeljevanja zakramentov, zakramentalov, ljudskih pobožnosti, 
župnijskih praznovanj, raznih srečanj, verouka.
Dodatna obvestila in spremembe spremljajte na spletni 
strani župnije Rovte: http://zupnija.rovte.eu

5. Postna nedelja – Tiha  nedelja
Evangelij: JEZUS JE VSTAJENJE IN ŽIVLJENJE Jan 11,1-45

 Mašni nameni od 29.3.2020 do 5.4.2020:
nedelja, 29.3. Prehod na poletni čas - kazalce za 1 uro naprej!

5. Postna nedelja
7:30h – za farane
10h  starši Malovrh, obletna, Rovte 42
14h – Križev pot odpade zaradi epidemije korona virus

ponedeljek, 30.3.
5.postnega tedna

Sv. Janez Klimak, opat
19h  Marjan Brenčič, godovna, Petkovec 39

torek, 31.3. 
5.postnega tedna

Kornelija, mučenka
19h  Janez Treven, obletna, Praprotno Brdo 17

sreda, 1.4. 
5.postnega tedna

Sv. Tomaž Tolentinski, misijonar in mučenec
19h  starši Nagode, Rovtarske Žibrše 14 in
  Frančiška Treven, obl., Rovte 13, (mašuje g. Jože Treven)

četrtek, 2.4.
5.postnega tedna

Sv. Frančišek Paolski, puščavnik
19h  Julijana, obletna in Matevž Lukančič, Rovte 127

Postni petek, 3.4. 
5.postnega tedna

19h  Zalejški, Rovte 106

sobota, 4.4. 
5.postnega tedna  

Sv. Izidor, škof in učitelj
  8h  Anton Bradeško, Hlevni vrh 5

nedelja, 5.4. 6. Postna nedelja - Cvetna nedelja
Nedelja Gospodovega trpljenja
7:30h – za farane
10h  Trpinovi, godovna, Petkovec 28

Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja 
COVID-19: odpoved svetih maš do preklica
Slovenski škofje spremljajo ukrepe države na področju preprečevanja virusnih okužb 
in širjenja COVID-19. Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in z 
željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe, ki 
stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do preklica.
1. V izogib širjenju COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega

odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske 
pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.

2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez 
prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.
4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od 

dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od 
svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, 
spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega 
obhajila. (priloga št. 1).

5. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano: »Svete 
maše so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov 
pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 
1,5 metra.« >>



(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
6. Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod 

naslednjimi pogoji:
a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov 
akutne pljučne bolezni.
b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 
metra razdalje.
c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi
sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).
č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.

7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.
8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. 

Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. 
Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob 
upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži. 
11. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge 

podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za 
preprečevanje okužb.

12. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih 
srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi 
otroki.

13. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do 
nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu 
oziroma e-pošti.

14. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove morajo slediti 
navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje RS.

15. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z zunanjimi 
obiskovalci. V samostanskih kapelah naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo.

16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo čas 
molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška 
gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov 
našega naroda.

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila natisnejo in objavijo
v župnijskih listih, na oglasnih deskah oziroma na spletnih straneh ter z upoštevanjem 
naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih okužb.
Navodilo so sprejeli škofje na dopisni seji Slovenske škofovske konference, ki je 
potekala 12. marca 2020.
msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK
msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK
msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof
msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof
msgr. Andrej Glavan, novomeški škof
Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

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

Oznanila od 22.3.2020 do 5.4.2020, Leto XVI. št. 6/381

MOLITVENI NAMEN ZA EVANGELIZACIJO
Katoličani na Kitajskem Molímo, da bi Cerkev na Kitajskem

vztrajala v zvestobi evangeliju in rasla v edinosti.
»Čutim  veliko  tolažbo  ob  spoznanju,  kako  iskrena  je  želja  kitajskih

katoličanov, da bi živeli svojo vero v polnem občestvu z vesoljno Cerkvijo in
Petrovim naslednikom.«

Zadnje čase so krožili številni nasprotujoči si glasovi o sedanjosti, predvsem
pa o prihodnosti katoliških skupnosti na Kitajskem. Zavedam se, da tak vrtinec
mnenj  in  razmišljanj  lahko  ustvari  zmešnjavo,  ko  v  številnih  srcih  prebudi
nasprotujoča si  občutja.  Nekatere  so obšli  dvomi  in zmedenost,  drugi  imajo
občutek, da jih je Sveti sedež zapustil. Istočasno se pojavlja boleče vprašanje o
vrednosti trpljenja, s katerim so se kitajski katoličani morali soočiti, če so hoteli
živeti  v  zvestobi  Petrovemu nasledniku.  Pri  številnih  drugih  pa  prevladujejo
pozitivna  pričakovanja  in  razmišljanja,  ki  jih  spodbuja  upanje  v  vedno  bolj
svetlo prihodnost v zvezi z rodovitnim pričevanjem vere na kitajskih tleh.

Želim, da bi  vedeli,  da od takrat, ko mi je bila zaupana petrinska služba,
čutim veliko tolažbo ob spoznanju, kako iskrena je želja kitajskih katoličanov,
da  bi  živeli  svojo  vero  v  polnem  občestvu  z  vesoljno  Cerkvijo  in  Petrovim
naslednikom, ki je »trajno ter vidno počelo in temelj enosti tako škofov kakor
množice vernikov« (LG, 23). Glede te želje so v teh letih prišla do mene številna
znamenja in konkretna pričevanja, tudi s strani tistih, med njimi škofov, ki so
ranili občestvo v Cerkvi zaradi slabosti in zaradi napak, nemalokrat tudi zaradi
močnega in nezakonitega zunanjega pritiska.

Poslanica  kitajskim katoličanom in vesoljni Cerkvi
Frančišek, 26. Septembra 2018


