
Prva in druga Samuelova knjiga (ali knjiga Kraljev)
Ti dve knjigi, ki sta v judovskem starozaveznem kanonu združeni,

pripovedujeta zgodovino Izraelskega ljudstva od zatona dobe sodnikov,
do  zadnjih  dni  Davida,  drugega  in  največjega  Kralja  Judovskega
ljudstva. Skupno zajemata okoli 100 let Judovske zgodovine (1075 –
975 pr. Kr.). V bistvu gre za versko zgodovino, ki  govori  o Bogu in
ljudstvu, posebno o Bogu in voditeljih ljudstva. Po Samuelu sta knjigi
dobili  ime.  Ne  zaradi  njegovega  avtorstva,  ampak  zaradi  njegove
osebnosti, ki prevladuje v prvih poglavjih. On mazili prvega kralja Savla
in  njegovega  naslednika  Davida  in  je  tako  ustanovitelj  Izraelske
kraljevine pod Božjim vodstvom. Prva knjiga obsega 31 poglavij, druga
pa 24 poglavij.

Vsebina prve in druge knjige se mora skupaj deliti v 4 dele:
a) zgodovina Samuelova (1-7)
b) zgodovina Savlova (8-15)
c) zgodovina preganjanja Davida (16-31)
č) zgodovina Kralja Davida (1-20) z dostavki k Davidovi zgodovini

(21-24)
Knjigi  popisujeta,  kako se je uvedlo kraljestvo v Izraelu, kako je

Savel  pripomogel  kraljestvu  do  veljave  in  kako  je  David  dobil
kraljestvo. V njih vidimo isto kakor v knjigi Sodnikov: Izraelci in njihovi
vladarji  so  srečni,  če  spolnjujejo  božjo  postavo,  nesrečni,  če  Boga
zapuščajo. Savel  je bil  kralj,  kakršen bi  kralj  ne smel biti,  David pa
kakršen  naj  bo.                        >>
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Sveta trojica - slovesni praznik

Evangelij: DUH OZNANJA KAR IMA SIN OD OČETA                 Jn 16,12-15

Iz Svetega Evangelija po Janezu 

Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel
v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo
prihodnje reči. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je
moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«

Mašni nameni od 3.6. do 9.6.2007: 
Nedelja Sveta trojica

7:30h - za farane 
10h  Janko Slabe, duhovnik, osmi dan, Rovte 29

Ponedeljek 19h  Pišljarjevi, obletna, Rovtarske Žibrše 35
Torek Sv. Bonifacij, škof in mučenec

19h  Anton Skvarča, Rovte 41a
Sreda Sv. Norbert, škof

19h  Godobovski, Petkovec 6a
Četrtek Sveto Rešnje Telo in Sveta Rešnja Kri, slovesni in 

zapovedani praznik
8h – za farane
19h  iz družine Pivk in  Anton in Marija Treven, Petkovec 38

Petek Sv. Medard, škof
19h  starši Jereb in Terezija Pivk, obletna, Rovte 35

Sobota Sv. Primož in Felicijan, mučenca
8h  Marija Jereb, obletna, Petkovec 40

 (nadaljevanje iz naslovne strani)

Pisatelj knjige ni znan. Knjigi sta nastali potem, ko se je kraljestvo že
razdelilo  (929 pr.Kr.)  –  omenjajo  se  Judovi  kralji  –  pa  še  preden  je
prenehalo Izraelovo kraljestvo (722 pr.Kr.) ker knjiga tega ne omenja.
Verjetno je da je pisatelj  uporabljal  vire, ki  o tem času govore in jih
navaja  sveto  pismo:  Knjiga  pravičnega,  Letopisi  prerokov,  Samuela,
Natana, Gada ter letopisi kralja Davida.

Verodostojnost je izpričana v poznejših knjigah sv. pisma stare in nove
zaveza, pa tudi v tem, da pisatelj opisuje, dobra in slaba dejanja, brez
ozira na osebe, npr. pregreho Kralja Davida.

Ti dve knjigi sta predvsem pouk, katerega glavne misli je treba odkriti.
Prevladujoča tema je kraljestvo. Izrael ima Boga za kralja. Knjiga pokaže
kako Bog izbere kralja, čeprav ga ljudje zahtevajo in kako kralj ne sme
posegati  na  področje,  ki  mu  ne  pripada.  Savlov  padec  je  bil  padec
obrednem področju.

>>
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10. Navadna nedelja

Evangelij: VSI SO JEDLI IN SE NASITILI                                         Lk, 9,11b-17

Iz Svetega Evangelija po Luku

Sprejel jih je in jim govoril o Božjem kraljestvu ter ozdravljal vse, ki so bili potrebni ozdravljenja.
Medtem se je dan začel nagibati. Pristopili so dvanajsteri in mu rekli: »Odpústi množico, naj gre v
bližnje vasi in zaselke, da prenoči in si najde živeža; tukaj smo na pustem kraju.« Dejal jim je:
»Dajte jim vi jesti!« Oni pa so rekli: »Nimamo več kot pet hlebov in dve ribi, razen če gremo in
kupimo  hrano za  vse  to  ljudstvo.«  Bilo  pa  je  okoli  pet  tisoč  mož.  Dejal  je  svojim učencem:
»Posedite jih v skupinah približno po petdeset.« Storili so tako in vse posedli. Tedaj je vzel tistih
pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil in dajal učencem, da so jih delili
med množico. Vsi so jedli in se nasitili. Pobrali so, kar jim je ostalo, in tega je bilo za dvanajst
košar koščkov.

Mašni nameni od 10.6. do 17.6.2007:
Nedelja 7:30h za farane 

10h  Jože Gantar, obletna, Rovte 20
Ponedeljek Sv. Barnaba, apostol

19h – v čast Sv. Duhu, Rovte 46e
Torek 19h  Darja Mlinar, trideseti dan, Rove 2a
Sreda Sv. Anton Padovanski, duhovnik in cerkveni učitelj

19h  Anton Peternelj, godovna
Četrtek 19h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137
Petek Srce Jezusovo, slovesni praznik

19h na Petkovcu – urna maša
Sobota Marijino brezmadežno Srce, god

8h  Anton Trpin, godovna, Rovte 117
Nedelja 11. Navadna nedelja, zunanja slovesnost praznika 

Srca Jezusovega
7:30h - za farane 
10h  Anton in Marija Jereb, Petkovec 40

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

David je bil odličen kralj. Njegova osebnost je idealizirana v pripovedih
o njegovih začetkih, junaštvih, o čustvih, ki  ga navdihujejo, o njegovi
velikodušnosti  in  skromnosti.  Njegova  pot  je  pot  uspešnega  vojaka.
Odlika ga podložnost Bogu in njegovim zahtevam. Ko ponižno sprejme
opomin preroka Natana, pokaže, kako se Izraelov kralj ne sme odtegniti
Božji postavi. Napoved preroka Natana Davidu je tale: Davidova hiša bo
vedno vladala  na prestolu  v  Jeruzalemu,  kakršnekoli  že  bodo napake
njenih vladajočih članov. Iz njegove rodovine bo izšel dolgopričakovani
Mesija, idealni kralj in pravi potomec po Krvi tistega, ki ga je Bog izbral
približno 1000 let pred njegovim prihodom.
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Ostala oznanila:
* V ponedeljek 4.6. ob 20h je v župnišču srečanje za člane Župnijske 

Karitas.
* Na 10. navadno nedeljo (10.6.) po jutranji maši bo Telovska 

procesija. Ob lepem vremenu bo šla po običajni poti. Vsi, ki imate pri 
procesiji zadolženo službo, poskrbite za red in dostojen potek, ter 
sodelovanje.

* V soboto 16.6. je 39. romanje bolnih, invalidov in ostarelih na 
Brezje. Prijavite se v župnišču. Sveta maša bo ob 10:30h vodil škof Marjan 
Turnšek in med mašo podelil zakrament svetega maziljenja. Odhod 
avtobusa iz Rovt bo ob 7h. Večernice bodo v Šenčurju ob 16h. Cena 
romanja s kosilom 14€.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

3.6. Rezka Kavčič in Srečo Nartnik Larisa Jereb in Tina Kogovšek
7.6. ob 8h Cilka Jereb in Franja Tušar ob 19h Tadeja Gnezda 

          in Ana Lukančič
10.6. Marjana Kunc in Matjaž Gnezda Tamara Trpin in Rezka Kavčič
17.6. Cilka Jereb in Mojca Skvarča Larisa Jereb in Tina Kogovšek
Pogrebne maše v Juniju Marjana Kunc

Ministriranje:
Teden od 3.6. – 10.6. Jaka Logar st., Jaka Logar ml. in Nejc Rupnik  
Teden od 10.6. – 17.6. Urban Cigale, Primož Arhar in Ambrož Cigale
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Mašna znamenja - Monštranca

Monštranca z vso svojo lepoto in dovršenostjo govori, da je med nami 
navzoč skriti Bog nebes in zemlje. 

Prve monštrance so nastale v 14. stoletju, ko so začeli izpostavljati 
Najsvetejše v javno češčenje in so na praznik svetega Rešnjega telesa 
slovesno izpovedovali svojo vero v Kristusovo navzočnost v evharistiji s 
procesijami z Najsvetejšim. Pri teh procesijah so najprej nosili 
Najsvetejše v zaprti posodi. Počasi je prišla v navado posodica s 
steklenim pokrovom, ki je nato dobivala novo in novo obliko. Dodali so ji
držalo in stojalo, predvsem pa so jo vedno bolj krasili in umetniško 
oblikovali.

Monštranca pa ne kaže samo tega, da je živi Bog med nami, temveč jo
izpostavljajo tudi kot vabilo, da se tako poglobimo v Božjo navzočnost, 
da bi tudi naše življenje izžarevalo Kristusa.  


