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

Evangelij po Janezu
Pod noč tistega dne,  prvega v tednu,  ko so bila  vrata  tam, kjer  so se učenci

zadrževali, 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: »Prejmíte Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim
jih zadržite, so jim zadržani.«

 Mašni nameni od 31.5.2020 do 6.6.2020
nedelja, 31.5. Konec velikonočnega časa

Praznik Marijinega obiskanja
Sklep šmarnične pobožnosti
7:30h – za farane
10h  Marija Molk, obletna, Rovtarske Žibrše 9

ponedeljek, 1.6. Marija, Mati Cerkve, praznik
Sveti Justin, mučenec
19h  Alojzij Kavčič, godovna, Marjanca, obletna 

in Franc Kavčič, Petkovec 8
torek, 2.6. Sveti Marcelin in Peter, mučenca

19h vsi  iz družine Jereb in starši Lazar, Rovte 125
sreda, 3.6. Sveti Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci

19h  Viktor Kogovšek, obletna in Ana, Petkovec 22
četrtek, 4.6. Sveti Kvirin iz Siska, škof in mučenec

19h  Peter, Viktorija in Terezija Hladnik, Petkovec 37
Prvi petek, 5.6. Sveti Bonifacij, škof in mučenec

19h  Vladislav Pivk, obletna, Rovte 32
Prva sobota, 6.6. 
Kvatrna

Sveti Norbert, škof
19h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104e

***************************************************
 (Nadaljevanje iz naslovne strani)

Čeprav jima do tedaj ničesar ni manjkalo in ju Jezus ni dvignil iz trpljenja in
stiske, je Fabien opazil, da je pogrešal njegovo navzočnost in da mu je Bog
podaril  še  več  veselja.  Ko  se  je  njegova  družina  pozneje  srečala  s
preizkušnjami, niso bili več sami, temveč jim je bil v oporo Gospod, kot je zdaj
globoko veren družinski oče povedal za francosko katoliško televizijo KTO.

Marija Krebelj
je posvečena sestra v skupnosti Emanuel.
Beseda pričevanja, Magnificat 6/2020, str. 18

Sveta Trojica, slovesni praznik
Evangelij: OČE JE POSLAL SINA ZA REŠITEV SVETA Jan 3,16-18

Evangelij po Janezu
Tisti  čas  je  Jezus rekel  Nikodému:  »Bog je  svet  tako  ljubil,  da  je dal  svojega

edinorojenega Sina, da bi se nihče,  kdor vanj  veruje,  ne pogúbil,  ampak bi imel
večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak
da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sódi; kdor pa ne veruje, je že
sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.«

 Mašni nameni od 7.6.2020 do 14.6.2020:
nedelja, 7.6. 7:30h – za farane

10h  Silva Meden, obletna, Rovtarske Žibrše 42
ponedeljek, 8.6. 19h  Anton Albreht, obletna in godovna, Rovtarske Žibrše 21
torek, 9.6. Sveti Primož in Felicijan, mučenca

19h  Marjan Pišljar, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 35
sreda, 10.6. 19h  starši in bratje Moljk in Marija Moljk, Rovtarske Žibrše 4
četrtek, 11.6. Sveto Rešnje Telo in Sveta Rešnja Kri,

 slovesni in zapovedani praznik
Sveti Barnaba, apostol
  8h – za farane
19h  Anton Trpin, godovna in  Kovačevi, Rovte 117

petek, 12.6. 19h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137
sobota, 13.6. Sveti Anton Padovanski, duhovnik in učitelj

19h  Tilka Eiselt, Petkovec 37
nedelja, 14.6. 7:30h – za farane

10h  Janko Slabe, duhovnik, Rovte 29

Dodatna  obvestila  in  spremembe spremljajte  na  spletni
strani župnije Rovte: http://zupnija.rovte.eu
Slovenska škofovska konferenca 
Novice, obvestila, določila povezana z epidemijo COVID19
https://katoliska-cerkev.si/covid19-meni-ssk
************************************************************
Izgradnja novega župnišča v Rovtah
Vsem  dosedanjim  podpornikom  in  darovalcem  finančne  pomoči  se  lepo
zahvaljujemo.
PROŠNJA: da bi lahko z deli nadaljevali se ponovno obračamo na vse župljane in krajane
s prošnjo, da dobrovoljno, po lastni presoji in zmožnostih, darujete denarna sredstva, ki
jih lahko donirate osebno ali preko banke:
Podatki za izpolnjevanje položnic ali nakazila preko spletnih bank:
Namen: Donacija župnišče, Koda namena: CHAR
IBAN prejemnika: SI56 0202 5009 2511 429, Sklic: S00 2019-01
Ime, ulica in kraj prejemnika: Župnija Rovte, Rovte 95, 1373 Rovte



Ostala oznanila
* Zaradi epidemije Korona virus je prestavljeno prvo sveto obhajilo in birma.

Ko se bodo razmere uredile bo pravočasno obveščeno v Farnem glasu in na
spletni strani Župnije Rovte.

* 31. maja obhajamo slovesni praznik BINKOŠTI, praznik Svetega Duha. S tem
praznikom  končujemo  velikonočno  dobo.  Ker  je  to  zadnji  dan  meseca  majnika,
zaključujemo tudi šmarnično pobožnost. Na Binkošti se spomnimo svojega birmanskega
dne in prosimo Svetega Duha za vse, ki se na zakrament birme pripravljajo.

* Na binkoštni ponedeljek v Sloveniji obhajamo praznik Marije Matere Cerkve.
Ker je to prvi dan meseca junija, pričenjamo v Cerkvi »pobožnost vrtnic«. Mesec junij je
posvečen Srcu Jezusovemu.

* Priprava na zakrament svetega krsta bo za starše in botre v torek 2. junija po
večerni  maši  v veroučni učilnici.  K pripravi  starši  prinesite družinsko knjižico in
rojstni list otroka, botri pa, če so iz druge župnije, potrdilo o sposobnosti za botra.

* Na prvi petek v juniju (5.6.) običajnega obiska in obhajila bolnih in starejših
ne bo. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in
prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto v mesecu juniju, ki je binkoštna kvatrna sobota (6.6.), bomo
po maši zmolili litanije Matere Božje in molitev za nove duhovne poklice.

*  Po prazniku Svete Trojice, ki ga obhajamo v nedeljo 7. junija, je v četrtek
slovesni  in  zapovedani  praznik  (11.6.)  Svetega  Rešnjega  Telesa  in  Svete
Rešnje Krvi. Običajne Telovske procesije ne bo, pač pa bomo na sam praznik pol
ure pred večerno mašo molili rožni venec in s tem počastili Sveto Rešnje Telo in Kri.
Pridite k molitvi.

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

31.5.  Franja Tušar in Ema Kavčič  Matevž Lukan in Nevenka Malavašič
7.6.  Cilka Jereb in Marija Lukančič  Helena Rupnik in Tomaž Jereb
11.6. 8h Franja Tušar in Niko Skvarča 19h Malavašič Nevenka in Marja Čuk
14.6.  Marja Čuk in Franja Tušar  Branka in Klemen Jereb

Pogrebne maše za mesec junij  Marja Čuk
Pogrebne pušice za mesec junij  Anton Lukančič

 Ministriranje:
Teden od 31.5. do 7.6. Andraž Kavčič in Urban Kavčič
Teden od 7.6. do 14.6. Anže Treven

 Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk. 5, od 30.5. do 5.6.  sk. 6, od 6.6. do 12.6.  sk. 7, od 13.6. do 19.6.
Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

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

Oznanila od 31.5.2020 do 14.6.2020, Leto XVI. št. 11/386

»Kaj ko bi nadaljevala skupaj?«

Fabienu ni nič manjkalo. Bil je srečno poročen, oče dveh deklic, v službi mu
je šlo kot po maslu … Z ženo sta bila presenečena, ko ju je starejša hči nekoč
prosila,  če  bi  lahko  obiskovala  verouk.  Pustila  sta  ji,  da  se  je  svobodno
odločila, in ji nista nasprotovala. Včasih sta jo dostavila do cerkve, odšla na
kavo in jo po maši zopet odpeljala domov, ne da bi vstopila v svetišče.

Nekoč je župnik Fabiena prosil, da bi mu pomagal pri prevozu mladih na
romanje. Kot šofer ni imel razloga,  da bi duhovnika zavrnil.  Ko je na cilju
pomislil, da je opravil svoje delo, ga je župnik vprašal, če bi mu pomagal pri
spremljanju  mladih.  Zaradi  vljudnosti  se  je  Fabien  z  druščino  znašel  na
molitvenem večeru, kjer je imel možnost adoracije in spovedi – ničesar od
tega si ni želel. Mladi so ga poučili, da pri adoraciji sediš v klopi in gledaš v
hostijo. Začuda mu to ni presedalo. V klopi se je celo dobro počutil.

Ko je tako sedel pred hostijo, je začutil, da mora k spovedi, kjer bo Boga
lahko prosil odpuščanja za dejanja, ki jih je zagrešil v preteklosti. Stopil je do
duhovnika  in  mu  povedal,  da  je  v  štiridesetih  letih  prvič  pri  spovedi.  Po
prejemu zakramenta sprave si Fabien ni predstavljal, da se bo ta večer končal,
kot  bi  se  nič  ne zgodilo.  Na rami je  začutil  Gospodovo dlan in  spodbudo:
»Tukaj sem! Kaj ko bi nadaljevala skupaj?«

Čeprav ni bil nikoli deležen krščanske izobrazbe, je bil Fabien pripravljen z
zaupanjem stopiti  v  neznano.  Ves  teden  je  razmišljal,  kako  bi  o  notranji
spremembi povedal ženi. Ko je končno našel ugoden trenutek in besede, ga je
razveselila z novico, da se je tudi sama približala Cerkvi v župniji, kjer so jo
lepo sprejeli. >>


