
Druga Mojzesova Knjiga – Exodus (izhod)
Druga Mojzesova knjiga govori  o rojevanju izraelskega naroda. Osrednja

osebnost  te  pripovedi  je  Mojzes,  ki  je  ljudstvo  izpeljal  iz  Egipta.  Potem
»izhodu«  (exodus)  je  knjiga  dobila  ime.  Po  Mojzesu  je  Bog  dal  ljudstvu
postavo. Knjiga obsega 40. poglavij.

Minilo  je  skoraj  300  let  od  Jožefove  smrti  in  zadnjih  dogodkov  v  prvi
Mojzesovi knjigi. Jakobovo ljudstvo je že okoli 370 let v Egiptu. Izraelci so
izgubili nekdanje ugodnosti, zdaj so sužnji novega faraona in dinastije, ki je že
pozabila, kaj Egipt dolguje Jožefu.

V  dolini  Nila  so  se  razmere  spremenile.  Dinastija  Hiksov  je  propadla.
Zgornje in spodnje kraljestvo se spet združita. Egiptovski narod je na višku
svoje  moči.  Središče  sta  Tebe  in  Memfis.  Iz  njiju  vlada  nova  dinastija
Faraonov. Seti I. znova posveti pozornost rodovitni pokrajini ob delti. Začne se
velik  zazidalni  načrt,  skupaj  zgradijo  nove faraonove prestolnice.  Ta se bo
imenovala po Ramsesu II.. V tej pokrajini je na voljo ogromno delovne sile, ki
ne bo draga.

Toliko tujcev ob meji  faraona že dolgo skrbi. Zdaj ima priložnost, da jih
zaposli.  Tako  mu  ne  bodo  več  nevarni.  Izraelce  je  organiziral  v  delovne
skupine, ki so pod nadzorstvom priganjačev kopale ilovico in izdelovale opeko
za gradnjo novih mest.

Čeprav  so  z  njimi  trdo  ravnali,  so  se  hitro  namnožili.  Zato  faraon  sam
poseže vmes. Zaradi močne vere babic se mu to ni posrečilo.

V knjigi razlikujemo 7 enot:
1. Iz Jakobovih sinov nastane veliko ljudstvo, ki ga faraon krvavo zatira. Bog

reši Mojzesa, mu v Midjanu razodene svoje ime in ga pokliče za voditelja
ljudstva pri rešitvi iz sužnosti.

2.  Mojzes posreduje  pri  faraonu.  Bog pa pošilja  nad Egipt  nadloge,  ki  naj
faraona prisilijo k vdaji.                                                                >> 

Oznanila od 11. 3. do 25. 3. 2007, Leto III. št. 6



3. Postna nedelja

Evangelij: POKORA ODVZAME BOŽJO KAZEN                               Lk 13,1-9
Iz Svetega Evangelija po Luku
Prav v tistem času je bilo tam navzočih nekaj ljudi, ki so mu pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je Pilat
pomešal z njihovimi žrtvami. Odgovoril jim je: »Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi
drugi Galilejci, ker so to pretrpeli? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani.
Ali pa onih osemnajst, na katere se je podrl stolp v Síloi in jih ubil, mar mislite, da so bili večji dolžniki
kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako
pokončani.«
In povedal je tole priliko: »Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na njej,
pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku: ›Glej, tri leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga
ne najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava zemljo?‹ Ta pa mu je odgovoril: ›Gospod, pústi jo še letos, da jo
okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad; če pa ne, jo boš posekal.‹«.  

Mašni nameni od 11.3. do 17.3.2007: 
Nedelja 3. Postna nedelja

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

Ponedeljek Doroteja, mučenka
18h  starši Brenčič, godovna, Petkovec 14

Torek Kristina, mučenka
18h  Rezka in Jerica Žakelj, obletna, Rovtarske Žibrše 23

Sreda 18h  starši Martinšek, obletna, Rovte 1

Četrtek Sv. Ludovika de Marillac, redovnica
18h  Marija Slabe, trideseti dan, Petkovec 32

Petek 
Postni

Sv. Hilarij Oglejski, škof
18h – Križev pot, sv, maša za  Jože Treven, obletna, Rovte 4a

Sobota Sv. Patrik (Patricij), škof
8h  Alojz in Pavla Jurca, obletna, Petkovec 19

 (nadaljevanje iz naslovne strani)

3. Bog da navodila za obhajanje pashe. Po smrti  egiptovskih prvorojencev
Izraelci  odidejo iz  Egipta.  Bog čudovito zmaga nad faraonovo vojsko pri
trstičnem (rdečem morju). Bog vodi ljudstvo skozi puščavo, ga napaja in
hrani. Mojzes po tastovem nasvetu postavi sodnike.

4.  Bog  sklene  z  Izraelom  zavezo:  To  sta  osrednji  pravni  besedili:  deset
zapovedi(dekalog) in knjiga zaveze.

5. Božja navodila Mojzesu, kako naj postavi in opremi svetišče.
6. Izrael  s češčenjem zlatega teleta prelomi zavezo z Bogom. Sledi  kazen,

toda Mojzes posreduje in Gospod spet vzpostavi zavezni odnos.
7. Poročilo o tem kako so Izraelci po božjih navodilih postavili sveti šotor in ga

opremili,  da  bo  Bog  mogel  »prebivati«  med njimi  na  poti  v  obljubljeno
deželo.
Vsebina druge Mojzesove knjige, zaradi svoje vsebine pogosto srečujemo v

krščanskem bogoslužju.
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4. Postna nedelja
Evangelij: IZGUBLJENI SIN SE VRNE K OČETU                        Lk 15,1-3.11-32
Iz Svetega Evangelija po Luku
Približevali so se mu vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki pa so godrnjali in
govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi.« Tedaj jim je povedal tole priliko:
In rekel je: »Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu: ›Oče, daj mi delež premoženja,
ki mi pripada!‹ In razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval
v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti
deželi  nastala huda lakota in začel  je trpeti  pomanjkanje.  Šel je in se pridružil  nekemu meščanu tiste
dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu
jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj
umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem
več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹ In vstal je ter šel k
očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je
rekel: ›Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ Oče pa je
naročil svojim služabnikom: ›Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in
sandale na noge! Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo! Ta moj sin je bil namreč
mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden.‹ In začeli so se veseliti.
Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. Poklical
je enega izmed služabnikov in ga vprašal: ›Kaj je to?‹ Ta mu je rekel: ›Tvoj brat je prišel in oče je zaklal
pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj.‹ Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga
pregovarjal. On pa je očetu odgovoril: ›Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa
mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji.  Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z
vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele.‹ On pa je rekel: ›Otrok, ti si vedno pri meni in
vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je
oživel, ker je bil izgubljen in je najden.‹«

Mašni nameni od 18.3.  do 25.3.07:
Nedelja
4. Postna 

7.30h za farane 
10h  Marjana Možina, Rovtarske Žibrše 6
14h – Križev pot – Vodijo ga ministranti.

Ponedeljek Sv. Jožef, mož Device Marije, slovesni praznik
začetek tedna družine
8h  Jože Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2
18h  Rudi Nartnik, Rovte 29a

Torek Klavdija, mučenka
18h  Katarina in Janez Martinčič, godovna, Rovte 44

Sreda 18h  iz družine Trpin, godovna, Petkovec 28
Četrtek 18h  Marijana Blažič, trideseti dan, Rovte 83
Petek - postni Sv. Alfonz Turidij, škof

18h – Križev pot, sv, maša za  iz družine Likar, Rovte 14
Sobota  Gospodovo oznanjenje, slovesni praznik

Dan celodnevnega češčenja SRT in Krvi
8h  Miro Treven, Rovte 106
10h  Ivana Lukančič, obletna, Petkovec 4
17h  Cvetka Kavčič
Prehod na poletni čas - Kazalci eno uro naprej
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Nedelja 5. Postna nedelja - Tiha
7.30h za farane 
10h   Jože Kržišnik, godovna, Rovte 5
14h – Križev pot – na Petkovcu– vodijo ga člani MLTPZ

Ostala oznanila:
* Letos mineva 300 let od posvetitve Ljubljanske stolnice (posvečena je bila

9.maja 1707).
V ta namen bo romanje v stolnico po arhidiakonatih. IV arhidiakonat v 
katerega spada tudi naša dekanija, bo imel romanje na četrto postno nedeljo
18. marca. Potek romarskega shoda: 
ob 15h Križev pot in postne pesmi

 župnikov pozdrav in predstavitev stolnice
 slovesna maša, somaševanje duhovnikov ki ga vodi arhidiakon.
 pri maši prepevajo združeni zbori
 Povabilo na praznovanje 300 letnice (13.Maj 2007)

Prav bi bilo, da bi se tudi iz naše župnije kdo udeležil tega srečanja. 
* Po sklepu SŠK obhajamo v Cerkvi na Slovenskem: »Teden družine« od 19.3.

do 25.3. potekal bo pod geslom: »Bog meni, jaz drugim«. Za vsak dan je 
določeno posebno branje in razmišljanje. Namen Tedna je, da z molitvijo in 
dobrimi deli spremljamo družine, zakonce, bodoče zakonce in vse, ki na poti 
zakonskega življenja potrebujejo duhovno pomoč.

* Praznik Gospodovega oznanjenja je letos prestavljen s 25. na 24. marec, 
zaradi 5. postne nedelje, ki ima pred njim prednost. Postno srečanje za 
mladino iz naše dekanije bo v soboto 24.3. ob 20h v župniji Dolnji Logatec.

* V soboto 25.3. je za našo župnijo dan celodnevnega češčenja SRT in 
krvi. Ta dan bo prilika za sveto spoved. Vzemimo si ta dan kot duhovno 
pripravo na velikonočne praznike.

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

11.3. Rezka Kavčič in Cilka Jereb Larisa Jereb in Tina Kogovšek
18.3. Ana Lukančič in Srečo Nartnik Marijana Kunc in Mojca Skvarča
19.3. ob 8h Franja Tušar ob 18h Matjaž Gnezda
24.3. Ob 8h Srečo Nartnik in Ana Lukančič Marja Čuk in Marijana Kunc

17h Tamara Trpin in Mojca Skvarča
25.3. Franja Tušar in Rezka Kavčič Larisa Jereb in Tina Kogovšek
Pogrebne maše v Marcu Cilka Jereb

Ministriranje:
Teden od 11.3. – 18.3. Vid Treven, Lovro Skvarča in Rok Hodnik 
Teden od 18.3. – 25.3. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


