
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA, slovesni praznik
Evangelij: POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH    Jan 20,1-9

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in
je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu
Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so
vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in óni drugi učenec sta šla
ven in se odpravila  h grobu.  Skupaj  sta tekla,  vendar je drugi  učenec Petra
prehítel  in prvi  prišel  h grobu. Sklônil  se je in videl  povôje,  ki  so ležali  tam,
vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v
grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob
povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi
učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč razumela
Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih.
Mašni nameni od 4.4.2021 do 10.4.2021
nedelja, 4.4. 7:30h – za farane

10h  Marjan Pišljar, Rovtarske Žibrše 35
ponedeljek, 5.4.
v velikonočni osmini

7:30h  Franc Logar, obletna, Rovte 128a
10h  Pavel Lukan, trideseti dan, Praprotno Brdo 18

torek, 6.4.
v velikonočni osmini

19h  Ivanka in Andrej Loštrek, Rovte

sreda, 7.4.
v velikonočni osmini

19h  Franc Jurca, obletna, Petkovec 17

četrtek, 8.4.
v velikonočni osmini

19h  Franc Nagode, Rovtarske Žibrše 14

petek, 9.4.
v velikonočni osmini

19h  Franc Kavčič, obletna in Zofija in Cvetka Kavčič, 
Rovte 12

sobota, 10.4.
v velikonočni osmini

19h  Rozalija Pivk, obletna 
in vsi  iz družine Pivk, obletna, Petkovec 20

***************************************************
Velikonočno voščilo
»Velika noč je praznik našega upanja, nič nas ne more ločiti od Božje ljubezni.«

(papež Frančišek)
V noči velike noči
bomo podoživeli obred prižiganja velikonočne sveče.
Svetloba vstalega Kristusa naj napolni
naše srce in duha z veseljem in upanjem.
Gospod je vstal. Zares je vstal. Aleluja …
Želimo Vam obilo velikonočnega veselja
in blagoslovljenih dobrot.

Želi Župnijska Karitas Rovte

2. VELIKONOČNA - BELA NEDELJA
Evangelij: ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS Jan 20,19-31

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

Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med
njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo
videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne
vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne
bom veroval.« Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi.
Jezus je prišel pri  zaprtih vratih, stopil  mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!«
Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo
roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je
odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me
videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« Jezus je vpričo svojih
učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; ta pa so
zapisana, da bi vi  verovali,  da je Jezus Mesija, Božji  Sin, in da bi s tem, da
vérujete, imeli življenje v njegovem imenu.
Mašni nameni od 11.4.2021 do 18.4.2021:

nedelja, 11.4. NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
7:30h – za farane
10h vsi  iz družine Lukančič, Rovte 127

ponedeljek, 12.4. 19h  Ivan Mivšek, dano Rovte 129
torek, 13.4. Martin I., papež in mučenec

19h  Janez Brenčič, obletna in Marija in Franc, Petkovec 14
sreda, 14.4. 19h  Marcel Kržišnik, Rovte 5, sorodniki iz Štajerske
četrtek, 15.4. 19h  starši Cigale in vsi  iz družine Cigale, Petkovec 20
petek, 16.4. Sveta Bernardka Lurška, redovnica

19h  Pavla Pišljar, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 35
sobota, 17.4. 19h  iz družine Čuk, Petkovec 10
nedelja, 18.4. 3. VELIKONOČNA NEDELJA

7:30h – za farane
10h  Jožef Leskovec, obletna, Petkovec 23

V času ko je omejitev vernikov pri maši, zaradi COVID-19, je 
prenos prazničnih in nedeljske maše ob 10 uri preko FB. 
https://www.facebook.com/zupnija.rovte

Dodatna obvestila na spletni strani http://zupnija.rovte.eu

http://zupnija.rovte.eu/


Velikonočno voščilo
Vsem faranom in farankam želim zdrave in blagoslovljene
velikonočne praznike, da bi jih mogli tudi ob spremenjenih
razmerah lepo preživeti v krogu svojih družin.

Župnik
********************************************************************

 Ostala oznanila
V skladu z vladnim odlokom škofje podajamo naslednja navodila:
1. Svete maše z udeležbo ljudstva so do nadaljnjega odpovedane. Cerkve ostanejo

odprte za osebno molitev vernikov, individualni prejem svetega obhajila in 
zakrament svete spovedi. Duhovniki naj vernikom omogočijo dostop do 
blagoslovljene vode za domačo rabo. 

2. Župnijska pisarna in drugi cerkveni uradi so lahko odprti za srečanje z eno 
osebo samo za nujne in neodložljive zadeve, ki jih ni mogoče urediti na daljavo. 

3. Zaradi izrednih razmer naj verniki spremljajo neposredne prenose svetih maš in 
prazničnih bogoslužij po televiziji, radiu ali spletu iz krajevne stolnice. 
Posodobljen spored prenosov je na voljo na spletni strani Katoliške cerkve. 

4. Škofje določamo, da duhovniki zvonijo ob običajnih urah tako med tednom kot 
ob nedeljah in praznikih. Na Veliko noč naj duhovniki zvonijo ob 8. uri zjutraj in 
s tem vernike povabijo k velikonočnemu zajtrku

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK
********************************************************************

* Verouk je vsaj do 18. aprila odpovedan.

Obvestilo glede krašenja s cvetjem v cerkvi
Za krašenje cerkve je zadolžena posebna skupina.
V primeru posebnih dogodkov, kot je: 
Poroka, Prvo Sv. Obhajilo, Birma…
se za vse informacije in želje glede krašenja obrnite na
tel. št. 031 824-936 (Stanka Cigale).
Če imate občasno na razpolago cvetje ali zelenje, ki je primerno za ta 
namen, ter ga želite prispevati, se prav tako lahko obrnete nanjo. 
Z njo se tudi dogovorite, kdaj bi bil pravi čas za rezanje cvetja in dostavo.
 Časovni razpored čiščenja cerkve:
sk. 3, od 3.4. do 9.4. sk. 4, od 10.4. do 16.4. sk. 5, od 17.4. do 23.4.
Skupina za krašenje cerkve, tel. 031 824-936 (Stanka Cigale)

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

Oznanila od 4.4.2021 do 18.4.2021, Leto XVII. št. 7/408

VELIKONOČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV
Enkrat v blagodejnosti, sedaj v preizkušnjah

 še zmeraj pa je tu velika noč
V prečudoviti moči velike noči hodimo tudi Slovenci od postaje do

postaje mejnikov – enkrat v blagodejnosti, drugič v preizkušnjah –,
da bi ohranili življenje in mladim omogočili dostojno prihodnost.

Zaradi neuničljivega upanja smo se pred tridesetimi leti odločili za
samostojno Slovenijo. To smo hoteli, ker smo tega vredni.

Že  dobro leto  pa  premagujemo velike  težave  zaradi  epidemije
novega virusa. Kaj nas še čaka, ne moremo vedeti. Eno je gotovo:
dobrotnost, solidarnost in služenje, ki jih hvaležno občudujemo pri
varuhih  zdravja  in  blagostanja,  molitve  in  bogoslužij,  še  zmeraj
hodijo med nami kot angelski znanilci vstajenja. Ti dobrotniki nam
ohranjajo upanje.

Mnogi  naši  bližnji  so  že  morali  napraviti  zadnjo  stopinjo  –  do
groba.  Čeprav  smo  žalostni,  svoja  hrepenenja  po  nesmrtnosti
utemeljujemo na veliki noči, ker verujemo, da se vse preizkušnje
stekajo v Kristusovo zmago nad smrtjo.

Škof dr. Jožef Smej je zmeraj opogumljal: »Skrivnosti trpečih src
ne poznajo zatona. Odrešilne so in zato tudi večne.«

V tej zaupljivi veri škofje voščimo blagoslovljeno veliko noč vsem
prebivalcem  Slovenije,  zamejcem  in  tistim,  ki  živite  v  tujini;
posebej pa bolnim in trpečim.

msgr. dr. Peter Štumpf SDB     murskosoboški škof


