
Knjiga Sodnikov
Knjiga Sodnikov govori  o obdobju izraelske zgodovine od Jozuetove

smrti do Samuelovega nastopa – nekako od 1220 do 1050 pr.Kr. To je bil
prehoden čas, ko je razkropljene rodove povezovala samo skupna vera.
Zvestoba  Bogu  je  zagotavljala  obstoj  močnega  združenega  naroda.
Obračanje k okoliškim bogovom, pa je narod slabilo in ločevalo. Knjiga
obsega 21. poglavij.

Osebe  o  katerih  poroča  knjiga  nasplošno  imenujemo  sodniki
(hebrejsko  šopetim).  Beseda  pomeni  soditi,  deliti  pravičnost,  pa  tudi
varovati ali braniti, kar je v nekem smislu isto kot odreševati. Tako je bil
sodnik tisti, ki je spet utrdil položaj enega ali več rodov, kadar je bil ta
položaj iz kateregakoli vzroka ogrožen. Soditi, končno lahko pomeni tudi
vladati. V Svetem Pismu so sodniki prikazani kot Izraelovi karizmatični
voditelji ali rešitelji in so delovali v Izraelu pred obdobjem Kraljev. Kot
rešitelju ljudstva so zato sodniki na neki način pralice »odrešenika«.

Knjiga obsega uvod, zgodovino nekaterih sodnikov, ter dva dodatka.
Dodatka, ki nista v zvezi z glavnim delom knjige in časovno ne spadata
na konec knjige nam popisujeta malikovanje Danovega rodu in vojsko z
Benjaminovim rodom.

Knjiga ima namen pokazati resnico. Izrael je srečen, če je Bogu zvest;
nesrečen,  če  Gospoda  zapusti;  pot  do  sreče  je  pokora.  To  resnico
ponazarja  knjiga  z  zgledi  pri  posameznih  sodnikih.  Kadar  so  Izraelci
zapustili svojega Boga, so postali plen svojih sovražnikov. Kadar pa so
spokorno »vpili k Gospodu«, jim je poslal rešitelja – sodnika, in »dežela
je omela mir«.

                                                                                              >>
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7. Velikonočna nedelja sredstev družbenega 
obveščanja 
Evangelij: JEZUSOVI UČENCI NAJ BODO VSI ENO                    Jn 17,20-26
Iz Svetega Evangelija po Janezu 

Toda ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: da bi bili
vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me
ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz v
njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil,
kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da
bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče,
svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim
tvoje ime in jim ga bom razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«  

Mašni nameni od 20.5. do 26.5.2007: 
Nedelja 5. Velikonočna nedelja

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

Ponedeljek 19h  Darja Mlinar, osmi dan, Rovte 2a
Torek Sv. Marjeta Kasijska, redovnica

19h  Rozalija Pivk, obletna, Petkovec 20
Sreda 19h  starši Bradeško in Ivan Cigale, godovna, Rovte 70

Četrtek Marija pomočnica kristjanov (Marija pomagaj), praznik
19h  Neža Filipič, trideseti dan, Rovte 17

Petek Sv. Beda častitljivi, duhovnik in cerkveni učitelj
19h  Anka Brenčič, trideseti dan, Rovte 44a

Sobota Sv. Filip Neri, duhovnik
8h  Gašper Logar in starši Logar, Rovte 41a

================================================================================
 (nadaljevanje iz naslovne strani)

Knjiga  Sodnikov  je  nastala  v  začetku  dobe  kraljev.  V  dodatkih  je
štirikrat rečeno: »tiste dni ni bilo kralja v Izraelu; vsakdo je delal, kar se
mu je prav zdelo«. Iz tega sledi, da je pisatelj občutil dobroto kraljestva
in narodnosti, pripisoval po manjkanju te kraljevske oblasti. Torej še ni
videl  slabih  strani  kraljestva  v  poznejših  časih.  Soditi  smemo,  da  je
knjiga nastala pred sedmim letom Davidovega kraljevanja. Mnogi mislijo,
da je knjigo spisal Samuel.

Za zgodovinski značaj in verodostojnost Knjige Sodnikov pričajo druge
knjige Svetega Pisma, v kateri se omenjajo osebe in dogodki iz te knjige.
Verodostojnost  potrjuje  tudi  to,  da  knjiga  dobre  in  slabe  strani
nepristransko opisuje. Po judovskem in krščanskem izročilu je bila Knjiga
Sodnikov vedno v kanonu (seznamu) svetopisemskih knjig.              >>
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Binkoštna nedelja

Evangelij: KAKOR JE OČE MENE POSLAL, TUDI JAZ VAS POŠILJAM          
Jn, 20,19-23

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.«

Mašni nameni od 27.5. do 3.6.2007:
Nedelja Binkoštna nedelja

7:30h za farane 
10h  Brigita Trček, obletna, Rovte 82a
18h - Šmarnična pobožnost pri Janeževi kapelici

Ponedeljek Binkoštni ponedeljek Marija, Mati Cerkve, praznik
8h  Jožefa Jereb, obletna, Rovte 125
19h  Janez Nagode, obletna, Rovte 141

Torek Sv. Maksim, škof v Emoni
19h  Franc Logar in starši, obletna, Rove 104

Sreda Sv. Kancijan in tovariši mučenci
19h  Franc Dolenc in sin Franc, Rovte 18

Četrtek Obiskovanje Device Marije, praznik - sklep Šmarnic
19h  starši in bratje Jurca, obletna, Rovte 130

Petek
Prvi petek

Sv. Justin, Mučenec
19h  Vinko Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

Sobota 
Prva duhovniška
Kvatrna

Sv. Marcelin in Peter, mučenca
8h – po namenu prvih sobot

Nedelja Sveta trojica, slovesni praznik
7:30h - za farane 
10h  Fištrovi, Rovtarske Žibrše 2

=================================================================================
(nadaljevanje iz prejšnje strani)

Junaki Knjige Sodnikov so ljudje svojega časa. Vezani so na miselnost,
ki je drugačna od naše. Bog je tisti, ki vodi svoje ljudstvo s tem, da jim
pošilja voditelje, ki jih navdihuje njegov duh. Ti voditelji so na neki način
predpodoba kralja, ki bo prejel Gospodovega duha, ki bo pravično in prav
vodil svoje ljudstvo. 
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Ostala oznanila:
* Na Binkoštno nedeljo, 27.5. bo na Vrhniki v župnijski cerkvi srečanje

mešanih cerkvenih pevskih zborov naše dekanije. Srečanje bo ob 15h. 
Na tem srečanju sodeluje tudi mešani cerkveni zbor naše župnije, ki ga vodi 
organist in zborovodja Janez Treven.

* Za prvi petek bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in 
ostarele po domovih. Po večerni maši bo posvetilna molitev v čast Srcu 
Jezusovemu.

* Na prvo soboto bo po maši molitev za nove duhovne in redovne poklice z 
blagoslovom.

* Za nabirko 6. velikonočne nedelje, ki je bila namenjena za socialno 
zavarovanje duhovnikov, se vsem darovalcem iskreno zahvalim. Bog vam 
povrni.

* Odhod avtobusa na spominsko mašo v Kočevski Rog bo v nedeljo 
3.6. ob 7h zjutraj izpred župnijske cerkve. Informacije in prijave pri JUR–
BUS, Rovte, GSM 041 721 997 ali Tel: 01/750 21 75.

* V župnišču se prijavite za romanje bolnih, invalidov in ostarelih na 
Brezje, ki bo 16.6. s sveto mašo ob 10:30h, ki jo bo daroval škof Marjan 
Turnšek. Cena romanja s kosilom je 14€. Odhod avtobusa ob 7h izpred 
župnijske cerkve. Tel: 01/750 10 59.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

20.5. Rezka Kavčič in Tamara Trpin prvo sveto obhajilo
27.5. Cilka Jereb in Mojca Skvarča Marja Čuk in Marjana Kunc
28.5. ob 8h Franja Tušar ob 19h Matjaž Gnezda
3.6. Rezka Kavčič in Srečo Nartnik Larisa Jereb in Tina Kogovšek
Pogrebne maše v maju Srečo Nartnik
Pogrebne maše v juniju Marjana Kunc

Ministriranje:

Teden od 20.5. – 27.5. Vid Treven, Lovro Skvarča in Rok Hodnik 
Teden od 27.5. – 3.6. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin

Duh Božji, za katerega verujemo,
da je Bog sam, je tisti Duh,

ki prinaša »edinost vsem z vezjo miru«,
kajti mir je eden njegovih darov.
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


