
Četrta Mojzesova Knjiga – numeri (števila)
Ta knjiga je od vseh 5. Mojzesovih knjig, glede raznovrstnosti sestavi

najbolj  zapletena.  Večina  besedila  obravnava  obdobje,  ko  so  Izraelci
živeli v puščavah, ki z juga in jugovzhoda  mejijo na Palestino. Knjiga
obsega 36. poglavij.

Bivanje  v  puščavi  je  bilo  za  Izrael  posebna  verska  izkušnja,  ki  je
dragocena tudi za vse poznejše rodove. To obdobje je pogosto prikazano
celo kot ideal, ki naj bi ga po časih nezvestobe Bogu skušali ponovno
doseči. Knjiga vsebuje predvsem tri vidike: 1. Izrael je bil v tistem času
ljudstvo na poti, brez stalnega prebivališča; 2. bil je osamljeno ljudstvo,
podvrženo tujim vplivom; 3. bil je ljudstvo, ki se je šele oblikovalo in pri
katerem je bilo treba rešiti še veliko zemeljnih zadev.

Knjiga govori o 38. letih izraelske zgodovine, ko je ljudstvo potovalo
po  puščavah  Sinajskega  polotoka.  Pripoved  se  začne  drugo  leto  po
izhodu iz Egipta, konča pa se na večer pred osvojitvijo Kanaana. Ti knjigo
bi  lahko  naslovili  »godrnjanje  ljudstva«,  saj  gre  za  dolgo  žalostno
pripoved o tarnanju in nezadovoljstvu. Posledica tega je, da od celotnega
rodu, ki je videl veličastna božja dela ob rešitvi iz Egipta, do konca knjige
ostanejo samo trije:  Mojzes,  Jozue in Kaleb.  In samo dva – Jozue in
Kaleb – bosta prišla v obljubljeno deželo.

Četrta Mojzesova knjiga je sestavljena iz treh glavnih delov:
1. Prvi del nadaljuje in sklepa uresničevanje ureditev o kateri govorita

Druga  in  Tretja  Mojzesova  knjiga:  štetje,  posvetitev  svetišča  in
posvečenje levitov.

2. v drugem delu Izraelci odidejo od Sinaja in se napotijo čez puščavo.
To  potovanje  traja  40.  let.  Končno  pridejo  v  Transjordanijo,  na  rob
Moabske dežele. Tam ljudstvo greši, ko časti malika Baal Peorja  >> 
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Velika noč Gospodovega vstajenja
Evangelij: POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH        
Iz Svetega Evangelija po Janezu  Jn 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 oni
drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra
prehitel in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil.
Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam,
in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, 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 umevala Pisma, da mora vstati od mrtvih..  

Mašni nameni od 8.4. do 14.4.2007: 
Nedelja
Velika noč

7h Vstajenska procesija, pri božjem grobu. Sv. maša: za farane
10h   Frančiška Rupert, god., Andrej in Alojz, obl., Petkovec 13

Velikonočni
Ponedeljek 

Marija Klopajeva, svetopisemska žena
7.30h  Rudi Nartnik, obletna in godovna, Rovte 29
10h  Franc Logar, obletna Rovte 104

Velikonočni Torek 19h  Katarina Jurca, obletna, Rovte 126
Velikonočna Sreda 19h  Stanislava Nagode

Velikonočni Četrtek 19h  Ivan Gantar, Rovte 37
Velikonočni Petek 19h  Podobnikovi, Rovtarske Žibrše 31

Velikonočna Sobota 8h  Jožefa Trpin, Rovte 126

 (nadaljevanje iz naslovne strani)

3.  del  se  začne  s  ponovnim štetjem.  Opisuje  predvsem Mojzesova
navodila glede razdelitve že osvojenega ozemlja in ozemelj, ki jih je še
treba  osvojiti.  Vmes  je  tudi  pripoved  o  pohodu  proti  Midjancem  in
povzetek poročila o postajah Izraelcev na poti od Egipta do Jordana.

Knjiga kaže idealizirano podobo božjega ljudstva ob enem pa prikazuje
tudi  zelo  stvarno zgodovino  prvega  obdobja  njegovega  obstoja.  Iz  te
dvojnosti  izhaja  tudi  trojna  vrednost  knjige.  Cerkev  bo  vedno
potrebovala 4. Mz, da jo spominja na to, da je ljudstvo na poti, preroško
ljudstvo,  ki  se  daje voditi  božji  besedi  in  ki  vdano časti  gospoda.  Za
vsako  skupnost  vernikov,  ki  jih  zbira  božja  beseda,  veljajo  zakoni,
kakršni  so  delovali  v  Izraelu,  ko  je  doživljal  svoje  krize  v  puščavi.
Razlaganje  o  krizah  lahko  pomaga  Cerkvi,  da  bi  se  bolje  soočala  s
težavami, ki jih mora preživljati. 

Najmočnejše  oporočilo  4  Mz,  je  to,  da  je  Bog  izbral  to  ljudstvo
grešnikov,  da  bi  prineslo  blagoslov  celotnemu  človeštvu  in  Bogu
omogočilo,  da  je  navzoč  med  ljudmi.  Temu  sporočilu,  naj  bi  Cerkev
vedno prisluhnila, da bi lahko ostala zvesta svoji poklicanosti k svetosti,
čeprav mora upoštevati resničnost ljudi, ki jo sestavljajo.
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2. Velikonočna – Bela – nedelja Božjega usmiljenja
Evangelij: ČEZ OSEM DNI JE PRIŠEL JEZUS                              Jn, 20,19-31
Iz Svetega Evangelija po Janezu
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.« Tomaža, enega izmed dvanajsterih, 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: »Položi svoj prst sem in poglej 
moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu 
je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? 
Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!« Jezus je vpričo svojih učencev storil 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 verujete, imeli življenje v njegovem imenu.

Mašni nameni od 15.4. do 22.4.07:
Nedelja 7.30h za farane 

10h  starši Oblak in Ivan Medved, obletna, Petkovec 15
Ponedeljek Sv. Bernardka Lurška, devica

19h  Zalejški, Rovte 4
Torek 19h  starši, bratje in sestra Slabe, Rovte 29
Sreda 19h  Ana in Franc Popit, Rovte 37
Četrtek 19h  Dolencovi, Rovte 13
Petek 19h   starši Bradeško in Ivan Cigale, godovna, Rovte 70
Sobota  8h  Janez Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 41
Nedelja 3. Velikonočna nedelja - papeška

7h za farane 
10h v čast Materi Božji v zahvalo za 50 let skupnega življenja, Rovte 6

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

8.4. ob 7h Franja Tušar in Cilka Jereb Larisa Jereb in Tina Kogovšek
9.4. Srečo Nartnik Ana Lukančič
15.4. Rezka Kavčič in Marja Čuk Tamara Trpin in Matjaž Gnezda
22.4. Franja Tušar in Srečo Nartnik Mojca Skvarča in Marjana Kunc
Pogrebne maše v aprilu Tadeja Gnezda
Ministriranje:

Teden od 8.4. – 15.4. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc 
Teden od 15.4. – 22.4. Vid Treven, Lovro Skvarča in Rok Hodnik
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Ostala oznanila:
* V tednu po Veliki noči veroučenci nimajo verouka.
* V torek 15.4. je v župnišču priprava na zakrament Svetega Krsta. Starši 

prinesite k pripravi Družinsko knjižico ali rojstni list otroka, ter potrdilo za 
Krstnega botra, če je ta iz druge župnije.

* Pred dvemi leti je bil 19.4. po smrti papeža Janeza Pavla II, izvoljen papež 
Benedikt XVI. Na papeško nedeljo bomo po obeh mašah zapeli zahvalno 
pesem in molili za njegovo poslanstvo, ki ga ima danes v Cerkvi.

* Na 3. velikonočno nedeljo pričenjamo molitveno osmino za duhovne poklice.
Potekala bo pod geslom: »Sveto Pismo – Knjiga Božjega klica«. Za vsak dan 
je določeno razmišljanje ob Božji besedi. Pridružimo se prošnji naših škofov 
in v tednu molimo več za nove duhovne in redovne poklice. Potrebe po novih
duhovnih poklicih so zelo velike, zato se bomo z gorečo prošnjo obračali na 
Gospoda, naj pošlje novih delavcev na svojo žetev.

* Potek velikonočne procesije: Prične se v božjem grobu, ko duhovnik 
zapoje trikrat »Aleluja«. Pevci odpojejo in nadaljujejo s pesmijo: Zveličar 
naš  je vstal iz groba… nato je vrstni red sledeč: 
1. Kip z ALELUJO 5. Otroci 9. Dve svetilki
2. Farno bandero 6. Dekliški bandero 10 Ministranti
3. Fantje in možje 7. Dekleta 11. Nebo z Najsvetejšim
4. Dve mali banderi 8. Pevski zbor 12. Žene in matere

Procesija se konča z zahvalno pesmijo v cerkvi.
Velikonočno voščilo slovenskih škofov
Evangelist  Luka pripoveduje o dveh učencih,  ki  sta  na dan po soboti
potovala iz Jeruzalema V Emavs in se pogovarjala s sopotnikom, ki se
jima je pridružil. Ko sta po lomljenju kruha v njem spoznala Vstalega, sta
rekla drug drugemu: »Mar ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po
poti govoril in razlagal Pisma?«
Iz pripovedi je razvidno, da sta učenca sicer poznala prerokbe in Pisma,
pogrešala pa sta pristojno razlago, in pravilno razumevanje. Pa ne samo
ta dva učenca, tudi o vseh drugih učencih je večkrat zapisano, da so šele
po  vstajenju  začeli  ustrezno  razumevati  vse,  kar  je  bilo  o  Kristusu
zapisano in napovedano.
Zares samo vstali ima pravi ključ in daje pravilno razlago svetih spisov,
pa tudi pravilno razlago našega sveta in njegove zgodovine in ustrezno
razumevanje življenja vsakega človeka in vsega človeštva. Kakor piše o
Njem evangelist Janez v Knjigi razodetja: »Jaz sem Prvi in Poslednji in
Živi. Bil sem mrtev, a glej, živim na vekov veke in imam ključe smrti in
podzemlja«(Raz 1,17-18).
Dragi  bratje  in  sestre!  Vsem  bratom  duhovnikom,  redovnikom  in
redovnicam,  sem  vernim  in  vsemu  izvoljenemu  ljudstvu  v  deželi,
rojakom po  svetu  in  pripadnikom drugih  Cerkva  in  verskih  skupnosti
želimo blagoslovljeno in milosti polno veliko noč. V letu Svetega Pisma se
vstali Zveličar vsak dan pridružuje tudi vam na vaši poti in vam daje v
roko ključ za pravilno razumevanje njegovih navdihov, da bo vaše srce
gorelo zanj in boste radostno oznanjali njegovo vstajenje.

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


