
7. VELIKONOČNA NEDELJA
Evangelij: JEZUSOVI UČENCI NAJ BODO ,VSI ENO Jn 17,20–26

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ne prosim samo za té,
ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: da bi bili vsi eno, kakor si ti,
Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal.
In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz v
njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih
ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam,
kjer  sem jaz,  da bodo gledali  moje veličastvo,  ki  si  mi  ga dal,  ker si  me ljubil  pred
začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali,
da si me ti  poslal.  In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo
ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«
Mašni nameni od 29.5.2022 do 4.6.2022
nedelja, 29.5. NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA

7h – za farane
9h – Po namenu gospoda birmovalca
        Podelitev zakramenta svete birme

ponedeljek, 30.5. Sveti Kancij, Kancijan in Kancijanila, mučenci
19h  Marija Gantar, obletna in godovna, Rovte 119d

torek, 31.5. OBISKANJE DEVICE MARIJE, praznik
19h  Marija Molk, obletna, Rovtarske Žibrše 9

Sklep šmarnične pobožnosti
sreda, 1.6.
Pobožnost vrtnic

Sveti Justin, mučenec
19h  Marija Skvarča, trideseti dan, Rovte 50

Mesec posvečen Srcu Jezusovemu
četrtek, 2.6. Sveti Marcelin in Peter, mučenca

19h  Marcel Kržišnik, godovna, Rovte 5
petek, 3.6.
Prvi petek

Sveti Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
19h  Matevž Lukančič, obletna, Rovte 127

sobota, 4.6.
Prva duhovniška

Kvirin iz Siska, škof, mučenec
19h  Božidar Gole, osmi dan, Rovte 77b

********************************************************
(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Med njimi se je počutila ljubljeno kot še nikoli prej. Bila je v

družni moških in žensk, ki se niso obsojali, presenetilo pa jo je
predvsem to, da so jo sprejeli, čeprav je bila druge vere. Med
bogoslužjem je slišala odlomek o Jezusu, ki je v sinagogi bral
zvitek iz preroka Izaija: »Duh Gospodov je nad menoj, ker me je
mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim
jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost,
da  oznanim leto,  ki  je  ljubo  Gospodu« (Lk  4,18-19).  Ob teh
besedah je začutila svobodo, kot bi tančica padla z njenega srca,
ki je bilo polno sovraštva. >>

BINKOŠTNA NEDELJA, slovesni praznik
Evangelij: KAKOR JE OČE MENE POSLAL, TUDI JAZ VAS POŠILJAM Jn 20,19–23

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata
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: »Prejmite Svetega
Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« 
Mašni nameni od 5.6.2022 do 12.6.2022:
nedelja, 5.6. Konec velikonočnega časa

7:30h – za farane
10h  Janko Slabe, duhovnik, obletna, Rovte 29

Slovesnost prvega svetega obhajila
ponedeljek, 6.6.
BINKOŠTNI

MARIJA, MATI CERKVE, praznik
19h  Robert in vsi  iz družine Bizjan, obletna, 

Petkovec 26a
torek, 7.6. Sveti Robert Newminstrski, opat

19h  Slavko Šinkovec, godovna, Rovte 44
sreda, 8.6. 19h  Terezija in Janez Jurca, Rovte 77a
četrtek, 9.6. Sveti Primož in Felicijan, mučenca

19h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104e
petek, 10.6. 19h  Andrej Loštrek, obletna in Ivanka, Rovte 72a
sobota, 11.6.
KVATRNA

Sveti Barnaba, apostol
  9h – Maša na Vrhu Svetih Treh Kraljev

nedelja, 12.6. SVETA TROJICA, slovesni praznik
7:30h – za farane
10h  iz družine Pišljar, Rovtarske Žibrše 35

********************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani) 
Odločitev, da bo zapustila muslimansko vero, je bila težka, saj

ji  je  po  šeriatskemu pravu  zaradi  tega  pretila  smrtna  kazen,
vendar  je  bila  želja  po  tem,  da  bi  spoznala  živega  Boga
močnejša kot groza pred smrtjo. »Vaš mesija je spremenil moje
srce. Dal je svoje življenje zame, tako da imam večno življenje.
Rešil  me je.  Spet  je  v moje življenje prinesel  veselje  in  sem
blagoslovljena ženska,« je rekla pred kamerami ter slekla nikab,
čeprav si zaradi varnosti ni upala pokazati svojega obraza.

Marija Krebelj – je posvečena sestra v Skupnosti Emanuel. 
Beseda pričevanja – Magnificat, junij 2022, št. 6, str. 18 – 19

********************************************************
Časovni razpored čiščenja cerkve:
 sk.17, od 28.5. do 3.6.  sk.18, od 4.6. do 10.6.  sk.19, od 11.6. do 17.6.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 040 226 202 (Vera Logar)



Ostala oznanila
* V nedeljo 29. maja je ob 9 h sveta maša, med katero bo 

zakrament birme podelil stiški opat pater Maksimilijan File 
25. birmancem in birmankam.

* V ponedeljek 30. maja je namesto verouka spovedovanje 
prvoobhajancev 
in pomerjanje prvoobhajilnih oblek v veroučni učilnici.

* Zadnji dan meseca maja je praznik Obiskanja Device Marije in 
sklep šmarnične pobožnosti. Zaključili jo bomo z litanijami Matere 
Božje in blagoslovom z Najsvetejšim.

* Spovedovanje staršev prvoobhajancev bo v četrtek 2. junija od
18 ure naprej. Na razpolago bo tuj spovednik.

* Na prvi petek (3. 6. ) v dopoldanskem času bom obiskal in 
obhajal bolne in starejše po domovih.
Po maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega, posvetilno molitev in 
prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto v juniju (4. 6.) bomo po večerni maši zmolili litanije 
Matere Božje, molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim.

* Na binkoštno nedeljo bo pri maši ob 10 h slovesnost prvega 
svetega obhajila.

* Spominska slovesnost ob breznu Pod Krenom v Kočevskem Rogu bo v
soboto 4. 6. 2022 ob 11. uri. Odhod avtobusa iz Rovt ob 7.30 uri. 
Prijave sprejema podjetje Tehnojur – Jur Bus, tel: 041 721 997.

* Župnijska Karitas Rovte organizira romanje na: »54. Narodno 
romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje«, ki bo v 
soboto, 18. junija. Vabljeni tudi vsi, ki bi radi poromali k Mariji 
Pomagaj, ne glede na starost in spol. Odhod avtobusa iz rovt iz pred 
cerkve v soboto 18. junija 2022 ob 7. uri zjutraj. Prijave sprejemajo: 
gospod župnik v župnišču in po telefonu: 01 750 10 59 
in Jože: tel 031 328 564

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

29. 5.  7h – Matjaž Gnezda in Cilka Jereb  9h – Birmanci
5. 6.  Marja Čuk in Ema Kavčič  starši prvoobhajancev
6. 6.  19h – Branka Jereb
12. 6.  Vilma Kunc in Marija Lukančič  Helena Rupnik in Ana Štefanič

 Pogrebne maše za mesec maj  Vilma Kunc
 Pogrebne maše za mesec junij  Matjaž Gnezda
 Pogrebne pušice za mesec maj  Peter Istenič
 Pogrebne pušice za mesec junij  Niko Skvarča

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

Oznanila od 29.5.2022 do 12.6.2022, Leto XVIII. št. 11/438
»Vaš mesija je spremenil moje srce«

Zakrita  z  nikabom  si  je  neimenovana  muslimanska  ženska
upala sesti pred kamere in je za portal  One for Israel povedala
svojo zgodbo o srečanju s Kristusom.

Rodila  se  je  in  odraščala  v  Kuvajtu.  Njena  strica  sta  bila
imama,  eden  izmed  njiju  je  bil  celo  predstojnik  mošeje.  Kot
deklica je nekoč na tekmovanju iz recitiranja koranskih verzov
pred verskimi voditelji  in učitelji  osvojila drugo mesto, vendar
njen oče z vrhunsko uvrstitvijo  ni  bil  zadovoljen.  Doma se je
počutila osamljeno in je veliko trpela zaradi njegovega nasilja,
saj je pretepal mamo in njo. Sicer je v molitvi vpila k Alahu, naj
se je usmili, vendar se ni nič zgodilo.

Spominja  se  je  dogodka,  ko  jo  je  oče  za  roko  vodil  med
množico, zbrano okrog ženske. Ob njej na tleh je molil moški, ko
pa  se  je  vzdignil,  je  izza  pasu  stegnil  zlato  sabljo  in  ženski
odsekal glavo. Pričevalki je srce močno razbijalo in kolena so se
ji  šibila,  oče pa  ji  je  rekel:  »Če v  življenju  ne boš  poslušala
naukov, ki te jih učimo, se bo to nekega dne zgodilo tebi.«

Vse se je spremenilo, ko so vojaške sile Sadama Huseina vdrle
v  Kuvajt.  Sovražniki  so  uničevali  njihove  domove,  pobijali
moške,  posiljevali  ženske  …  Takrat  je  omenjena  muslimanka
zbežala v Združene države Amerike, kjer je dobila azil.  V tuji
deželi je za posledicami srčnega napada umrla njena stara mati.
Tako je begunka izgubila dragoceno zaupno osebo.

Medtem ko je jokala, se ji je približala znanka, jo objela in jo
povabila v cerkev v občestvo judov, ki verujejo v Kristusa. Doma
so jo vzgajali v sovraštvu do judovskega ljudstva, sedaj pa so jo
ravno ti ljudje v težkih trenutkih sprejeli medse. >>


