
Prva in druga knjiga Kraljev
Ti dve knjigi  govorita o štirih stoletjih Izraelske zgodovine. Spremljamo

konec Davidovega kraljevanja, zlato dobo Salomona razdelitev na Izraelovo
in  Judovo  kraljestvo,  vse  do  padca  Samarije  722  pr.Kr.  in  uničenja
Jeruzalema 587 pr.Kr.. Poročilo se prične z močnim in enotnim Kraljestvom,
konča pa se s popolnim propadom in množičnem odhodu v sužnost. To je
žalostna pripoved,  v  kateri  pisec  poudari  temeljni  nauk:  Bog je  gospodar
zgodovine in je dejavno prisoten v človeškem ravnanju. Ko ljudstvo posluša
njega in njegove zapovedi, živi v miru in blaginji. Politični in gospodarski zlom
Izraela in Juda je očitna posledica moralnega in verskega propadanja naroda.
Prva knjiga Kraljev obsega 22. poglavij, druga knjiga Kraljev pa 25. poglavij.

Vsebina obeh knjig se da razdeliti v tri dele: 
a) Zgodovina Salomonova.
b) Sočasna  zgodovina  ločenih  kraljestev,  Izraelovega  in  Judovega,  do

razdejanja Samarije.
c) Zgodovina Judovega Kraljestva do razdejanja Jeruzalema.
Ti  dve  knjigi  Kraljev  ne  obsegata  celotne  zgodovine  te  dobe,  ampak

hočeta z izbranimi in primernimi dogodki pokazati, da je sreča ali  nesreča
Izraelskega  kraljestva  in  njegovih  kraljev  odvisna  od  tega,  kako  so
izpolnjevali Mojzesovo postavo, posebno še določbo o enem samem svetišču.
Zato obsojata zlasti daritve na višinah. Boj obširno poročata o tistih kraljih, ki
so pospeševali božjo službo v osrednjem svetišču v templju in o tistih, ki so h
temu nasprotovali s tem, da so uvajali malikovalstvo. Zgled vzornega Kralja
je za pisatelja David, zgled slabega je pa Jeroboam I, in zgled tistih, ki so
delali  za  odpad  od prave  vere,  Ahab.  Kljub napovedi,  da  bosta  kraljestvi
propadli, pa pisatelj vedno kaže, da je Davidovo kraljestvo zakonito in da bo
večno trajalo.                                                                                  >>
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11. Navadna nedelja

Evangelij: JEZUS ODPUSTI SPOKORJENI GREŠNICI               Lk 7,36-50
Iz Svetega Evangelija po Luku
Nekdo izmed farizejev ga je prosil, naj jé z njim. Ko je stopil v farizejevo hišo, je sédel za mizo. In
glej,  ko je neka žena, ki je bila v mestu grešnica,  izvedela, da je v farizejevi  hiši  pri  mizi,  je
prinesla alabastrno posodo dišavnega olja in vsa objokana od zadaj stopila k njegovim nogam ter
mu jih začela močiti s solzami. Brisala mu je noge z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z
oljem. Ko je to videl farizej, ki ga je povabil, je sam pri sebi dejal: »Ko bi bil ta prerok, bi vedel,
kdo je ženska, ki se ga dotika, in kakšna je; vedel bi, da je grešnica.« In Jezus mu je odgovoril:
»Simon, nekaj ti moram povedati.« On pa mu je rekel: »Učitelj, povej.« »Neki upnik je imel dva
dolžnika. Eden mu je bil dolžan petsto denarijev, drugi pa petdeset. Ker nista mogla vrniti, je dolg
obema odpustil. Kateri izmed njiju ga bo bolj ljubil?« Simon je odgovoril: »Zdi se mi, da tisti,
kateremu je več odpustil.« On pa mu je rekel: »Prav si presodil.« In obrnil se je k ženi in rekel
Simonu: »Vidiš to ženo? Ko sem stopil v tvojo hišo, mi nisi ponudil vode za noge; ta pa mi je s
solzami zmočila noge in jih obrisala s svojimi lasmi. Poljubil me nisi; ta pa ni nehala poljubljati
mojih nog, odkar sem prišel. Glave mi nisi mazilil z oljem; ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila
noge. Zato ti povem: Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila; komur pa se malo
odpusti, malo ljubi.« Njej pa je rekel: »Odpuščeni so tvoji grehi!« Tedaj so tisti, ki so bili z njim
pri mizi, začeli pri sebi govoriti: »Kdo je ta, ki celó grehe odpušča?« On pa je rekel ženi: »Tvoja
vera te je rešila! Pojdi v miru!«

Mašni nameni od 17.6. do 23.6.2007: 
Nedelja 11. Navadna nedelja, zunanja slovesnost praznika Srca 

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

Ponedeljek 19h  iz družine Čuk in Petrovčič, obletna, Rovte 23
Torek 19h   Karolina Bizjak, osmi dan, Rovte 27
Sreda 19h  Fani Leskovec, obletna, Petkovec 23

Četrtek Sv. Alojzij Gonzaga, redovnik, zavetnik mladine
19h  Avguštin Molk, starši in bratje, obletna, Rovtarske Žibrše 9

Petek Sv. Pavlin iz Nole, škof
19h  Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20

Sobota 8h  iz družine Turk, obletna, Rovte 96

 (nadaljevanje iz naslovne strani)

Knjigi sta nastali v času babilonske sužnosti. Kot zadnji dogodek se omenja
pomilostitev  Kralja  Joahina  v  37.  letu  njegovega  ujetništva  (561  pr.Kr.).
Gotovo  pa  sta  bili  spisani  pred  koncem  sužnosti  (539  pr.Kr.),  ker  se  ta
dogodek več ne omenja. Pisatelj ni znan. Staro Judovsko izročilo ima Jeremija
za pisatelja. Pisatelj je zajemal iz virov, ki jih večkrat dobesedno navaja. Ti
viri  so: Letopisi  Salamonovi,  letopisi  Izraelskih kraljev in letopisi  Judovskih
kraljev.

>>
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12. Navadna nedelja

Evangelij: JANEZ JE NJEGOVO IME                                         Lk, 1,57-66.80
Iz Svetega Evangelija po Luku
Elizabeti se je dopolnil čas poroda. Rodila je sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da ji je
Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Osmi dan so prišli dete obrezat. Po očetu so
mu hoteli dati ime Zaharija, toda njegova mati je spregovorila in rekla: »Nikakor, temveč Janez mu
bo ime.« Oni pa so ji rekli: »Nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo takó ime.« Z znamenji so
spraševali njegovega očeta, kako bi ga hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal: »Janez je
njegovo ime.« In vsi so se začudili. Njemu pa so se takoj razvezala usta in jezik, in je spet govoril
ter slavil Boga. Vse njihove sosede je obšel strah in po vsem judejskem gričevju se je govorilo o
vseh teh rečeh. In vsi, ki so zanje slišali, so si jih vtisnili v svoje srce in govorili: »Kaj neki bo ta
otrok? Gospodova roka je bila namreč z njim.«. Otrok pa je rastel in se krepil v duhu. In živel je v
puščavi do dne, ko je nastopil pred Izraelom.

Mašni nameni od 24.6. do 1.7.2007:
Nedelja Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik 

7:30h za farane 
10h  Janez Pivk, godovna, Rovtarske Žibrše 41

Ponedeljek
Dan Državnosti

19h  Alojz Brence, obletna, Petkovec 4

Torek Sv. Vigilij, škof
19h  Matilda Skvarča

Sreda Sv. Ema Krška, kneginja
19h  iz družine Kogovšek, Rovte 78

Četrtek Sv. Irenej, škof in mučenec
19h  iz družine Justin

Petek Sv. Peter In Pavel, apostola, slovesni praznik
8h  Marija Treven, obletna, Petkovec 46
19h  Ivana, Pavle in Jakob Šemrov, Rovte 77a

Sobota Prvi mučenci rimske Cerkve
8h  Janko Slabe, trideseti dan, Rovte 29
19h – za srečen zakon

Nedelja 13. Navadna nedelja, nedelja Slovencev po svetu
7:30h - za farane 
10h  Dušan Slabe, obletna, Petkovec 32

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

Da sta knjigi verodostojnih, nam za več odstotkov pričajo druge knjige
Svetega Pisma Stare in Nove Zaveze. Za mnoge dogodke nam to potrjuje
svetna zgodovina Egipčanov, Asircev in Babiloncev. Pri tem nam dobro služijo
novejše najdbe in izkopanine. V kronologiji se številke težko spravijo v sklad
z kronologijo klinopisov. Razen zmot v besedilu je temu krivo različno štetje.

Ugotovljena je letnica razdejanja Samarije, namreč 722 pr.Kr.. po tej se
razvrščajo drugi časovni podatki.
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Ostala oznanila:
* Podpisana veroučna spričevala veroučenci oddajte v cerkvi po 

nedeljskih mašah

* V petek 22.6. je 36. škofijsko celonočno peš romanje mladine na Brezje. Ob 
21.30h je molitev in blagoslov v cerkvi Ljubljana Šentvid. Ob 2h ponoči je v 
Kranju v župnijski cerkvi nočno bogoslužje. Ob 7h zjutraj je na Brezjah sveta
maša pri kateri sodeluje Stična bend. Za prevoz iz Brezij proti Kranju in 
Ljubljani bodo preskrbljeni avtobusi.

* Od 14.6. do 31.7. je v Ljubljani v cerkvi sv. Jožefa razstava Svetega Pisma z
naslovom »Živa Beseda«. Odprta bo vsak dan od 10h do 18h. to bo 
spremljevalni dogodek svetovnega kongresa biblicistov, ki bo sredi julija v 
Ljubljani. Razstava hoče opozoriti na veliko dragocenost knjige vseh knjig in 
na njeno pomembno vlogo v življenju narodov in posameznega človeka.

* Na praznik apostolov Petra in Pavla bodo posvečeni v slovenskih 
škofijah novi duhovniki – novomašniki. V ljubljanski nadškofiji letos ni 
nobenega novomašnika. Zato je molitev za nove duhovne in redovne poklice
še bolj potrebna. Pridružimo se prošnji: »Gospod, pošlji novih delavcev v
svoj vinograd«.

* Nabirka na praznik apostola Petra in Pavla je namenjena za cerkev v Rimu 
(Petrov novčič).

* Prva nedelja v mesecu juliju je Nedelja Slovencev po svetu. Skušali jo bomo
obhajati z zavestjo velike in prepotrebne naloge, da je treba v sodobnem 
svetu migracije razumeti kot izziv naše človečnosti in Krščanskega odnosa 
do bližnjega. Nobena župnijska skupnost ne more brezbrižno mimo tega.

* Na praznik Rojstva Janeza Krstnika je ob 16h pri gasilskem domu v Rovtah 
blagoslov novega gasilskega vozila.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

17.6. Cilka Jereb in Mojca Skvarča Larisa Jereb in Tina Kogovšek
24.6. Marja Čuk in Tamara Trpin Tadeja Gnezda in Marjana Kunc
29.6. ob 8h Franja Tušar 

in Srečo Nartnik
ob 19h Matjaž Gnezda 
          in Ana Lukančič

1.7. Cilka Jereb in Mojca Skvarča Larisa Jereb in Tina Kogovšek
Pogrebne maše v juniju Marjana Kunc
Pogrebne maše v juliju Matjaž Gnezda

Ministriranje:

Teden od 17.6. – 24.6. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc  
Teden od 24.6. – 1.7. Vid Treven, Lovro Skvarča in Rok Hodnik
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