
Prva Mojzesova Knjiga (Genezis)
Sveto pismo stare zaveze se prične s  Prvo Mojzesovo Knjigo,  vseh

knjig SPSZ je 45, Mojzesovih pa 5, zato se imenuje tudi Pentatevh ali
Peteroknjižje, torej pet knjig ki govorijo o Bogu, ali tudi Tora Postava.

Prvi stavek Svetega Pisma se glasi: »V začetku je Bog ustvaril nebo in
zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna, tema se je razprostirala nad
globinami in Duh Božji je vel nad vodami«(Mz 1,1-2).

Knjiga  pripoveduje  o  nastanku  sveta,  človeškega  rodu  in  božjega
ljudstva.  V  tej  knjigi  še  ni  prave  zakonodaje.  Ob  nekaj  rodovnikih,
seznami in pesmih prevladujejo pripovedi. Vsebuje raznovrstne, včasih
tudi boleče življenjske izkušnje posameznikov in ljudstva. Te zgodbe so
Izraelci pripovedovali in nenehno premišljevali v luči novih dogodkov in
razmer.

Knjigo navadno delimo na dva dela. 1. Mz 1-11, obravnava začetke
človeštva  v  svetu,  ki  ga  je  ustvaril  Bog.  1  Mz  12-50,  pa  predstavlja
življenje  izraelskih  očakov.  Ta  se  deli  v  tri  obdobja:  Abrahamovo,
Izakovo – Jakobovo in Jožefovo.

Najstarejši del knjige govori o stvarjenju človeka iz zemlje, ki ga Bog
postavi  med  rastline  in  živali.  Človek  pa  raje  posluša  druge  glasove
namesto božjega. Bog ga izžene Edenskega vrta. Človek mora od tlej
živeti zbegan in razdeljen. Človeštvu ne uspe poskus, da bi vzpostavilo
enotnost. Bog reši Noeta pred potopom, pokliče Abrahama. Abrahamovo
obdobje se sklene s poroko njegovega sina.

Mojzesova knjiga se konča z zgodovino Jakobovih sinov. V njej ima
glavno vlogo njegov sin Jožef. Ta reši svoje brate pred lakoto s tem, da
jih sprejme v Egipt. Tam potem njihovi potomci okusijo trdo suženjstvo
in Bog jih reši in popelje proti obljubljeni deželi.                               >> 

Oznanila od 25. 2. do 11. 3. 2007, Leto III. št. 5



1. Postna nedelja

Evangelij: JEZUS ZAVRNE SKUŠNJAVCA                                           Lk 4,1-13

Iz Svetega Evangelija po Luku
Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi, hudič 
pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel, in ko so se končali, je postal lačen. Hudič mu je rekel: »Če si 
Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane kruh.« Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne 
živi samo od kruha.« Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu 
rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in jo dam, komur hočem.
Če torej mene moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je odgovoril: »Pisano je:
Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«
Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templja in mu rekel: »Če si Božji Sin, se 
vrzi od tukaj dol; kajti pisano je:
Svojim angelom bo zate zapovedoval, da te obvarujejo in na rokah te bodo nosili, da z nogo ne 
zadeneš ob kamen.«
Jezus mu je odgovoril: »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« Ko je hudič končal z 
vsemi skušnjavami, se je umaknil od njega do primernega časa.  

Mašni nameni od 25.2. do 3.3.2007:
Nedelja 1. Postna nedelja

7.30h za farane 
10h   Rudolf, obletna, Rovte 55
14h – Križev pot – vodijo ga člani Župnijske Karitas

Ponedeljek 18h  Pavla Treven, obletna, Rovte 28
Torek 18h  Bernarda Lukan, Praprotno Brdo 3
Sreda 18h  iz družine Mlinar, Rovte 7

Četrtek 18h  Marijana Blažič, osmi dan, Rovte 83
Petek 
Prvi -Postni

18h – Križev pot, sv, maša za  Cvetka Kavčič

Sobota
Prva - Kvatrna

8h  starši Cigale, brata in sestra, obletna, Petkovec 20

 (nadaljevanje iz naslovne strani)

Prikazovanje zgodovine v prvi Mz so staroveško pisanje o preteklosti,
ki je hkrati teološka razlaga tega kar se je zgodilo. Bog ki je navdihoval
Mojzesa ali druge pisce te knjige, je hotel ob teh zgodbah pokazati kako
jim v vsakem času ponuja svoje odrešenje in kako ljudje odgovarjajo na
njegovo ponudbo. Postalo naj bi nam jasno, da Bog tudi grešnike izbira
za nosilce in posrednike svojega blagoslova.

Judovska in Krščanska teologija sta stoletje za stoletjem prebirali to
prvo  knjigo  Svetega  Pisma,  da  bi  iz  nje  spoznali  Skrivnost  Sveta  in
Smisel človekovega bivanja.

Nekaterim  osebam  iz  1  Mz  je  izročilo  posvetilo  prav  posebno
pozornost; to so : Adam in Eva, ki ju je pisec opisal tako, da nas kar
vabi, naj v njih spoznavamo sebe; Noe , ki je našel milost v božjih očeh; 
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2. Postna nedelja
Evangelij: JEZUS SE MED MOLITVIJO SPREMENI                        Lk 9,28-36
Iz Svetega Evangelija po Luku
Nekako osem dni po teh besedah je vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro molit.
Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spremenil in njegova oblačila so belo sijala. In
glej, dva moža sta se pogovarjala z njim; bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v veličastvu in
govorila o njegovem izhodu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. Petra in ona dva, ki sta bila z njim, pa
je premagal spanec. Ko so se zdramili, so videli njegovo veličastvo in ona dva moža, ki sta stala ob
njem.  In  ko  sta  odhajala  od  njega,  je  Peter  rekel  Jezusu:  »Učenik,  dobro  je,  da  smo  tukaj.
Postavimo tri  šotore: tebi enega,  Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel,  kaj govori.
Medtem ko je to govoril, pa se je naredil oblak in jih obsenčil, in ko so šli v oblak, jih je obšla
groza. Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!« In ko se je ta
glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali, kaj so videli. 

Mašni nameni od 4.3.  do 11.3.07:
Nedelja 2. Postna nedelja

7.30h za farane 
10h  Matevž Lukančič, Rovte 127
14h – Križev pot – Na Praprotnem Brdu, vodijo ga člani ŽPS

Ponedeljek 18h  Frančiška Modrijan, obletna, Rovte 82a
Torek 18h – v čast svetemu Duhu, Rovte 46c
Sreda Sv. Perpetua in Felicita, mučenki

18h  Franc Brenčič, godovna, Petkovec 39
Četrtek Sv. Janez od Boga, redovnik

18h  Katarina Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 14
Petek - postni Sv. Frančiška rimska, redovnica

18h – Križev pot, sv, maša za  Konrad Petkovšek, obl., Rovte 18
Sobota  8h  starši in brat Leskovec, Rovte 127
Nedelja 3. Postna nedelja

7.30h za farane 
10h   Jožefa Kunc, obletna, Rovte 64
14h – Križev pot – vodijo ga birmanci

==================================================================================
(nadaljevanje iz druge strani)

Posebno pa očaki: Abraham, oče vseh verujočih, Jakob ki je v staknem
spopadu s sorodniki; Jožef, modrijan, nič kriv pozabljen v zaporu, visok
oblastnik na Faraonovem dvoru, katerega usoda razodeva  Gospodovo
modrost, da se za njegove izvoljence vse dobro konča.

Ob moških likih imajo pomembno vlogo tudi žene, oziroma matere:
Eva, ki jo zapelje kača, pa vseeno dobi naslov matere vseh živih; Sara, ki
se smeje, ko izve, da bo postala mati Izaka, otroka obljube; Rebeka, ki
spletkari v korist ljubšega sina; prerekajoči se Lea in Rebeka; Putibarjeva
žena….  Take  in  drugačne  je  svetopisemsko  izročilo  z  Adamom,
Abrahamom, Izakom in Jakobom postavilo v božji načrt.
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Ostala oznanila:
* Za prvi petek v mesecu marcu 2.3. bom v dopoldanskem času obiskal in 

obhajal bolne in ostarele po domovih.
Po večerni maši bo posvetilna daritev v čast Srcu Jezusovemu z 
blagoslovom.

* Na prvo soboto v mesecu marcu bomo po maši molili za nove duhovne in
redovne poklice, nato bo blagoslov z Najsvetejšim.
Kvatrna sobota v postu je usmerjena v spokornost, ki naj rodi ljubezen do 
bližnjega.

* V ponedeljek 5.3. ob 19h bo v župnišču srečanje za člane Župnijske 
Karitas.

* Ker je postni čas usmerjen v spokornost, je prav, da se radi udeležujete tudi
pobožnosti Križevega pota, ki bo potekal vse postne nedelje ob 14h
po sledečem redu:
1. Postna nedelja – Župnijska cerkev, vodi Župnijska Karitas
2. Postna nedelja – Praprotno brdo, vodi Župnijski pastoralni svet
3. Postna nedelja – Župnijska cerkev, vodijo birmanci
4. Postna nedelja – Župnijska cerkev, vodijo ministrantje
5. Postna nedelja – Petkovec, vodijo člani MLCPZ
6. Postna nedelja – Župnijska cerkev, vodijo člani OTRCPZ

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

25.2. Cilka Jereb in Srečo Nartnik Tadeja Gnezda in Marjana Kunc
4.3. Marja Čuk in Franja Tušar Tamara Trpin in Mojca Skvarča
11.3. Rezka Kavčič in Cilka Jereb Larisa Jereb in Tina Kogovšek
Pogrebne maše v Februarju Franja Tušar
Pogrebne maše v Marcu Cilka Jereb

Ministriranje:
Teden od 25.2. – 4.3. Urban Cigale, Primož Arhar in Ambrož Cigale 
Teden od 4.3. – 11.3. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc

==================================================================================

Kako naj beremo Sveto pismo?
Sveto pismo je treba brati in razlagati s pomočjo Svetega Duha

in pod vodstvom cerkvenega učiteljstva, upoštevajoč tri merila:
1. Pozornost vsebini in enoti celotnega Svetega pisma;
2. Branje Pisma znotraj živega izročila Cerkve;
3. Upoštevanje analogije vere, to je trdne povezanosti verskih

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


