
Peta Mojzesova knjiga – Devteronomij (ponovljena postava)
Zadnja  knjiga  Peteroknjižja  je  posebne  vrste  enota.  Je  nekakšen  dolg

govor, nekakšna duhovna oporoka, ki jo je Mojzes dal na pragu obljubljene
dežele, malo pred svojo smrtjo. To je bilo okrog leta 1260 pr.Kr. na Moabskih
planjavah. Knjiga potrjuje Sinajsko zavezo (10 zapovedi). Obsega 34 poglavij.

Poglavja 12 – 26 vsebujejo zbirko zakonov in običajev, po katerih bi morali
uravnavati življenje. Teme, ki jih obravnava, so predvsem predmet pouka, ki
ga spremljajo vzpodbude, pozivi in svarila, kar nikakor ni običajno za zakonik.
Govorica nas bolj kakor na zakonodajalca, spominja na kateheta ali pridigarja.

Pouk je namenjen vsem Izraelcem, čeprav se Mojzes obrača zdaj kot na
enega, zdaj kot na skupino ljudi. Nagovarjanje v ednini lahko razumemo v
povezavi  z  velikimi  zborovanji,  ko so  zbrani  Izraelci,  zlasti  kot  bogoslužno
občestvo, predstavljali ves narod. Kot en mož so poslušali božjo besedo, jo
spremljali  in se slovesno zavezovali,  da se bodo po njej ravnali.  Predpis o
javnem  branju  postave  vsakih  sedem  let  in  prizor  narodovega  shoda  v
Sihemu, spominjata na prvine politične pogodbe,  kakršne so sklepali  veliki
mezopotamski kralji s svojimi podložnimi kralji. V njih je tudi zahteva, naj se
besedilo pogodbe v rednih časovnih presledkih javno bere ljudstvu, da se bo
zavedalo svojih obveznosti.

Mojzes  se  sam obrača  na  ljudstvo  in  mu  govori  o  Bogu  v  tretji  osebi.
Prizadeva  si,  da  bi  ljudstvo  poučil  in  pridobil  za  izpolnjevanje  zakonov  in
zapovedi. Ob tem tudi utemeljuje, zakaj je prav, da ljudstvo izpolnjuje dane
predpise. Ta »katehetski« način je sicer značilen za službo levitov. O njih je
rečeno, da »Jakoba učijo tvojih odlokov in Izraela tvoje postave«.

Knjiga  je  sestavljena  iz  treh  večjih  delov,  katerim je  dodan  še  sklep  o
Mojzesovi smrti, ki zaokroža pripoved celotnega Peteroknjižja:

1. uvodna govora, eden bolj pripoveden (1,6-4,44), drugi bolj spodbuden
(4,45-11,32).;  2.  posebni  predpisi  (pogl.  12-26),  ki  jim  sledijo  nekateri
bogoslužni odlomki (pogl. 27-28).; 3. sklepne spodbude (pogl. 29-30).      >>
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3. Velikonočna nedelja – papeška
Evangelij: JEZUS DA APOSTOLOM JESTI                     Jn 21,1-14

Iz Svetega Evangelija po Janezu  Jn 20,1-9
Potem se je Jezus spet razodel učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je takóle: Simon Peter,
Tomaž,  ki  se  imenuje  Dvojček,  Natánael  iz  galilejske  Kane,  Zebedéjeva  sinova  in  dva  druga  izmed
njegovih učencev so bili  skupaj. Simon Peter jim je rekel: »Ribe grem lovit.« Dejali so mu:»Tudi mi
gremo s teboj.« Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na
bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj hrane?« Odgovorili so
mu: »Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi
obilice rib niso mogli več izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je
Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero. Drugi
učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami; niso bili namreč daleč od brega, le kakih dvesto
komolcev. Ko so stopili na kopno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel:
»Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!« Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo, polno
velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset. Čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. Jezus jim je rekel:
»Pridite jest!« Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«; vedeli so namreč, da je
Gospod.  Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. To je bilo že tretjič, da se je Jezus
razodel učencem, odkar je bil obujen od mrtvih.

  Mašni nameni od 22.4. do 28.4.2007: 
Nedelja 3. Velikonočna nedelja - papeška

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

Ponedeljek Sv. Jurij, mučenec
19h  Neža Filipič, osmi dan, Rovte 17

Torek 19h  starši Loštrek, godovna in obletna, Rovte 72
Sreda Sv. Marko, evangelist

19h  Julijana Lukančič, trideseti dan
Četrtek 19h  Alojz Malavašič, obletna, Rovte 51
Petek 8h  Ivan Trček, obletna, Petkovec 35

Sobota Sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec
8h  Marija, Ludvik in Janez Trepal, obletna, Petkovec 56

 (nadaljevanje iz naslovne strani)

Po  5.  Mz  je  Izrael  skupnost  ljudi,  ki  sprejema  pouk  (hebr.  torah).  Je
ljudstvo, ki nastaja  ob poslušanju Božje besede, ki se krepi v veri in ljubezni.
ob vsakdanjem učenju naj bi ljudje doživljali, kako jim Bog govori »danes« in
kako jim je po svoji besedi sam dobrohotno blizu. Ljudstvo, ki nastaja in se
prenavlja ob poslušanju božjega pouka, naj bi doživljalo svojo povezanost z
Bogom, še posebej ob praznikih. Prazniki naj bi bili predvsem zahvaljevanje za
Božje darove in njegovo varstvo, predvsem za pasho (velika noč).

Idealni program za božje ljudstvo se ni uresničil niti v Jošijevem času, niti
pozneje. Sporočilo knjige je kljub temu uprto v prihodnost, ki jo bo ljudstvo
imelo po božjem usmiljenju. Lahko rečemo, da je 5Mz s svojimi pogledi na to,
kakšno naj  bi  bilo  božje  ljudstvo izredno blizu  izjavam Nove zaveze in  za
kristjane vedno aktualno branje, saj se mora tudi novozavezno božje ljudstvo
zavedati, da je še daleč od ideala, da pa mu je blizu moč Božje besede.

Oznanilo_Leto_III_st_9.odt    Stran  2/4



4. Velikonočna – nedelja Dobrega Pastirja

Evangelij: DOBI PASTIR DAJE VEČNO ŽIVLJENJE                     Jn, 10,27-30
Iz Svetega Evangelija po Janezu
Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje;
nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji
od vseh, in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke. Jaz in Oče sva eno.« 

Mašni nameni od 29.4. do 6.5.07:

Nedelja 7:30h za farane 
10h na Petkovcu  Franc in Marjanca Kavčič, obletna

Ponedeljek Sv. Pij V., papež
19h  Marija Treven, obletna, Petkovec 46

Torek Sv. Jožef delavec, praznik, začetek šmarnic
8h  iz družine Modrijan – Trček, Rovte 82a

Sreda Sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj
8h  Slavko Skvarča, Rovte 85a

Četrtek Sv. Filip in Jakob, apostola
19h  Jože Treven, godovna, Rovte 4

Prvi 
Petek

Sv. Florijan, mučenec
18h začetek Florijanove procesije na Praprotno Brdo
       sv. maša: v čast sv. Florjanu 

Sobota, Prva
duhovniška 

8h  Matija in Cilka Popit, Rovte 37

Nedelja 5. Velikonočna nedelja
7h za farane 
10h  Matija in Franc Petrovčič, obletna, Petkovec 41
14h šmarnična pobožnost v župnijski cerkvi

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

22.4. Franja Tušar in Srečo Nartnik Mojca Skvarča in Marjana Kunc
25.4. ob 19h Matjaž Gnezda
29.4. Cilka Jereb in Ana Lukančič Rezka Kavčič in Tadeja Gnezda
1.5. ob 8h Franja Tušar
6.5. Tamara Trpin in Srečo Nartnik Larisa Jereb in Tina Kogovšek
Pogrebne maše v Aprilu Tadeja Gnezda
Pogrebne maše v Maju Srečo Nartnik
Ministriranje:

Teden od 22.4. – 29.4. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin 
Teden od 29.4. – 6.5. Jaka Logar st., Jaka Logar ml. in Nejc Rupnik
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Ostala oznanila:
* Na 3. Velikonočno – papeško nedeljo bomo pri obeh mašah po obhajilu 

zapeli zahvalno pesem. Mineva dve leti, odkar je bil za Petrovega naslednika 
izvoljen papež Benedikt XVI. Molili bomo za njegovo poslanstvo, ki ga 
opravlja danes v Cerkvi.

* Teden molitve za duhovne poklice obhajamo od 22. -  29. aprila pod 
geslom: »Sveto Pismo – knjiga božjega življenja«. Za vsak dan je 
določeno posebno razmišljanje. Sveto Pismo uči modrosti, daje preroštvo, 
vabi k poslušnosti, poučuje, spreobrača, daje življenje.

* 25.4. obhajamo god sv. Marka, evangelista. Pričetek vsakoletne Markove 
procesije, ki bo potekala skozi naselje Rovte, bo ob 18:30h. Ta procesija je 
ob enem tudi prošnja procesija. Po njej je v cerkvi sv. maša. Udeležite se je 
v čim večjem številu, da si izprosimo blagoslov pri fizičnem in umskem delu.

* V ponedeljek 30.4. ob 20h je v veroučni učilnici srečanje za člane 
Župnijske Karitas.

*Na prvi dan meseca maja obhajamo praznik sv. Jožefa delavca. Ta dan 
bomo pričeli tudi šmarnično pobožnost. Letošnje šmarnično branje je 
napisala Berta Golob z naslovom: »Marija Pomagaj je tvoje ime« - ob 
100 – letnici kronanja Marije Pomagaj.

* Bolne in ostarele bom obhajal za prvi petek 4.5. v dopoldanskem času.
* Na god sv. Florijana bo šla Florijanova procesija iz Rovt v cerkev na 

Praprotno Brdo, kjer bo sv. maša in šmarnice. Pričetek procesije bo ob 18h. 
udeležite se je v čim večjem številu. Prosili bomo sv. Florijana, naj nas 
varuje pred časnim in večnim ognjem.

* Na prvo soboto 5.5. bodo po maši molitve za nove duhovne in redovne 
poklice.

* V nedeljo 6. maja bo v Logatcu sv. maša na koncu Logaškega drevoreda v 
spomin tistim, ki so se javili maja 1945 na komandi mesta NOV in se nikoli 
niso vrnili na svoje domove. Postavljeno bo obeležje »Spominskega križa« s 
sv. mašo. Maševal bo g. kanonik Ivan Merlak. Pričetek maše bo ob 11h ob 
Šemonovem breznu na koncu logaškega drevoreda.

Dohodninska donacija za uresničevanje temeljnega poslanstva Cerkve
Kako nameniti del dohodnine Nadškofiji Ljubljana?
Zakon o dohodnini davčnim zavezancem omogoča, da sami odločite, komu 

boste namenili do 0,5 – odstotni delež odmerjene dohodnine, ki se mu država 
odpoveduje za financiranje splošnokoristnih namenov, med katerimi so tudi 
religiozni. Davčni zavezanci lahko torej del dohodnine, ki bi sicer šel v državni 
proračun in ne pomeni nikakršne dodatne davčne obremenitve, preusmerite v 
donacijsko podporo upravičenim organizacijam. Vlada je z uredbo določila, da 
je med upravičenkami s področja verskih skupnosti tudi Nadškofija Ljubljana.

Odločitev o namenitvi dela dohodnine za leto 2007 in za nadaljnja davčna 
leta zavezanci izrazite že v napovedi za odmero dohodnine 2006, ki morate 
oddati do konca aprila, in sicer tako, da v zahtevi za namenitev dela 
dohodnine na 6. strani dohodninskega obrazca vpišete davčno številko 
Nadškofije Ljubljana 43969780 in delež donacije 0,5%.
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


