
Jozuetova Knjiga
Jozuetova knjiga nadaljuje zgodovino izraelskega naroda od Mojzesove

smrti in osvojitve Kanaana do Jozuetove smrti. Izraelci so začeli deželo
osvajati  verjetno  okrog  leta  1240  pr.  kr.  Kot  potrjujejo  novejše
arheološke in druge najdbe.

Jozue je bil rojen v Egiptu in je postal na poti iz suženjstva Mojzesova
desna roka. Bil je izkušen vojaški poveljnik. Mojzesu je stal ob strani, ko
je na Sinaju razglasil postavo. Bil je med dvanajstimi ogledniki, ki jih je
Mojzes poslal preiskat deželo. Samo on in Kaleb sta imela dovolj vere in
poguma,  da  sta  svetovala,  da  bi  šli  naprej.  Zato  sta  samo  onadva
preživela 40. letno potovanje. Po Mojzesovi smrti je bil Jozue soglasno
izbran za njegovega naslednika in voditelja ljudstva. Knjiga obsega 24
poglavij.

Jozuetova knjiga opisuje  dogodke,  ki  so  se  vršili  za  tem,  kar  nam
pripovedujejo Mojzesove knjige. Vendar ni s temi združena v eno knjigo,
ampak je samostojna knjiga,  ki  ima zaokroženo vsebino: osvojitev in
razdelitev Kanaana. Knjiga nam hoče pokazati, da je bil Bog zvest zavezi,
ki jo je sklenil z Izraelci in da je obljube, ki jih je dal, tudi spolnil. Zato
Jozue v svojih zadnjih govorih navdušuje Izraelce k zvestobi do Boga.

Kdo  je  knjigo  spisal  in  kdaj  se  da  le  domnevati.  Za  knjigo  so
uporabljeni viri, letopisi in statistični podatki. Z gotovostjo pa niso znani
ne pisatelji teh virov, ne pisatelji celotne knjige. Verjetno pa je, da je
vsaj  precejšnji  del  spisal  Jozue  sam.  nekateri  mislijo,  da  Jozue  ni  le
glavna  oseba  te  knjige,  ki  se  po  njem imenuje,  ampak  tudi  pisatelj
knjige. Če je to mnenje resnično, je nekaj dodatkov napisal kak poznejši
navdihnjen  pisatelj,  kakor  seveda  v  vsakem  primeru  tudi  poročilo  o
Jozuetovi smrti.                                                                          >>
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5. Velikonočna nedelja

Evangelij: NOVA ZAPOVED MEDSEBOJNE LJUBEZNI        Jn 13,31-33a,34-35
Iz Svetega Evangelija po Janezu 

Ko je šel ven, je Jezus rekel: »Zdaj je Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem. Če je
Bog poveličan v njem, ga bo tudi Bog poveličal v sebi; in poveličal ga bo takoj. Otroci, le malo
časa bom še z vami.  Iskali  me boste,  in kakor sem rekel Judom, zdaj  pravim tudi vam: Novo
zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med
seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.«  

Mašni nameni od 6.5. do 12.5.2007: 
Nedelja 5. Velikonočna nedelja

7:30h za farane 
10h  Matija in Franc Petrovčič, obletna, Petkovec 41
18h šmarnična pobožnost (Pri kapeli nasproti župnišča)

Ponedeljek 19h  Katarina Martinčič, godovna, Rovte 44
Torek Obletnica posvetitve stolnice, praznik

19h  Marijana Rupnik in starši Lebar, obletna, Rovte 41c
Sreda 19h  Marija Kamin, godovna, Rovte 50a

Četrtek 19h  Valentin in Rozalija Gantar, Rovte 41a
Petek 19h  Franc Kavčič, trideseti dan, Rovte 12

Sobota Sv. Leopold Mandič, duhovnik
8h  Jakob, Marija in Franc Kunc, Rovte 63

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

 (nadaljevanje iz naslovne strani)

Da  je  knjiga  verodostojna,  nam  za  več  zgodovinskih  podatkov
spričujejo  druge  knjige  Svetega  pisma.  Verodostojnost  potrjujejo  tudi
egiptovski in sirski napisi. Sem spadajo popisane lončene tablice, ki so jih
leta 1888/89 našli v Tell el Amarni v srednjem Egiptu in so iz leta okrog
1400 pr.Kr. Iz teh najdb je razvidno, da so bili za časa faraonov Amenofa
III in Amenofa IV okrog leta 1400 pr.KR. nemirni politični časi, tako, da
so mogli priti v Palestino tuji narodi.

Vsebina knjige je na kratko tale: 
1. Osvojitev Kanaana (1-12);
2. Razdelitev dežele med Izraelove rodove (13-21);
3. Vrnitev prek jordanskih rodov v njihovo ozemlje (22);
4. Jozuetove zadnje navedbe in Smrt (23,24)
Jozuetova  knjiga  pouči  vernika,  da  mu  je  obljubljena  dežela  že

podarjena, mora jo pa tudi  osvojiti.  Zato je čutiti  neko napetost med
sedanjostjo in prihodnostjo, ki pa je ni mogoče odstraniti, saj je prav v
tem bistvo obstoja božjega ljudstva.
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6. Velikonočna nedelja – nedelja turizma

Evangelij: SVETI DUH NAS UČI EVANGELIJ                                  Jn, 14,23-29
Iz Svetega Evangelija po Janezu
Jezus je odgovoril in mu rekel: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil.
Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki
jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal.
To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v
mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapuščam,
svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne
plaši. Slišali ste, da sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹ Če bi me ljubili, bi se razveselili,
da grem k Očetu, saj je Oče večji od mene. In zdaj sem vam povedal, preden se zgodi, da boste
verovali, ko se zgodi.

Mašni nameni od 13.5. do 20.5.2007:
Nedelja 7:30h za farane 

10h  Franc Trpin, Rovte s160, dano iz Logatca
18h - Šmarnična pobožnost na Petkovcu pri Kolencovi kapelici

Ponedeljek 19h  Marija in Kati Stimac
Torek Svetovni dan družine

18:30h – začetek prošnje procesije pri Petrovčevi kapelici na Petkovcu 
v cerkev sv. Hieronima. Sveta maša: za blagoslov in uspeh pri delu

Sreda Sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec
19h  Ivan Cigale, godovna, Rovte 104d

Četrtek Gospodov vnebohod, slovesni praznik
8h  Marija Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 2
19h  Marija Novak, obletna, Petkovec 6, dano iz Logatca

Petek Sv. Janez I, papež
19h  Viktor in Ana Kogovšek, obletna, Petkovec 22

Sobota 8h – v čast Lurški Materi Božji
Nedelja 7. Velikonočna nedelja – nedelja sredstev družbenega 

obveščanja
7:30h - za farane 
10h  Franc Brenčič, obletna, Petkovec 39
          Prvo sveto obhajilo
18h šmarnična pobožnost pri kapelici na Podpesku

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

Jezus, prišel sem k tebi v tvoj dom, da te pozdravim… 
Mislil sem nate kako prebivaš tu noč in dan čisto sam. 
Zdelo se mi je, da ni prav, če te pustim tako samega.
O Jezus iz srca se ti zahvalim, da si me poslušal. 
Sedaj mi pa ti govori. Naj slišim tvoj glas v svojem srcu.
Dobri Jezus, nasvidenje! V svojih mislih hočem ostati s teboj.
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Ostala oznanila:
* Na 6. Velikonočno nedeljo je pri obeh mašah nabirka namenjena za 

socialno zavarovanje duhovnikov. Nabirko priporočam.

* Na šesto velikonočno nedeljo je v župniji Hotedršica srečanje cerkvenih 
pevskih zborov Vrhniške dekanije. Na tem srečanju bo sodeloval tudi 
otroški cerkveni pevski zbor naše župnije, ki ga vodi zborovodkinja 
Urša Logar.

* Dnevi pred vnebohodom so prošnji dnevi, v katerih molimo, ne samo za 
blagoslov na polju, ampak tudi za blagoslov drugega človeškega 
dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske in drugih stisk.

* Prošnja procesija na Petkovec bo 15.5. Ob 18:30h se zberemo pri 
Petrovčevi kapelici. Od tam bo šla prošnja procesija v cerkev sv. 
Hieronima na Petkovcu, kjer bo sveta maša in šmarnice.

* V sredo 16.5. popoldne je čiščenje in pospravljanje cerkve. Zato 
poskrbijo starši letošnjih prvoobhajancev.

* Spovedovanje prvoobhajancev in staršev bo v petek 18.5. ob 17h. 
zato ta dan tretji razred nima verouka.

* Na nedeljo 20.5. ob 10h bo v naši župniji  slovesnost prvega svetega
obhajila. K  prvemu  sv.  obhajilu  bo  pristopilo  24  prvoobhajancev  in
prvoobhajank. 

* Za nabirko 4. velikonočne nedelje, ki je bila na Petkovcu namenjena za 
potrebe tamkajšnje cerkve, se vsem darovalcem iskreno zahvalim. Bog vam
povrni.

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

6.5. Tamara Trpin in Srečo Nartnik Larisa Jereb in Tina Kogovšek
13.5. Marja Čuk in Cilka Jereb Mojca Skvarča in Marjana Kunc
17.5. ob 8h Franja Tušar in Srečo Nartnik ob 19h Ana Lukančič 

in Matjaž Gnezda
20.5. Rezka Kavčič in Tamara Trpin prvo sveto obhajilo
Pogrebne maše v Maju Srečo Nartnik

Ministriranje:
Teden od 6.5. – 13.5. Urban Cigale, Primož Arhar in Ambrož Cigale 
Teden od 13.5. – 20.5. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc

Potem ko je Gospod Jezus govoril z njimi,
je bil vzet v nebo in je sédel na Božjo desnico.
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


