
Prva in druga Kroniška Knjiga (Paralipomenon)
Hebrejski naziv knjige je »Besede dni«, to je zgodbe dni, dnevniki in

letopisi  ali  kronika.  V  hebrejskem  izvirniku  je  to  ena  sama  knjiga.
S3eptuaginta  ju  je  razdelila  v  dve  knjigi.  Dala  jima  je  ime
Paralipomenon, kar pomeni knjigo dostavkov in dopolnil. Pisec knjige ni
znan,  a  izhaja  iz  krogov,  ki  so  bili  tesno  povezani  z  jeruzalemskim
Templjem. Po judovski tradiciji naj bi knjigi napisal duhovnik Ezdra.

Knjigi  zajemata obširen zgodovinski  razpon,  ki  sega od stvarjenja
človeštva  do  5.  st.  pr.  Kr.,  tore  v  čas  po  vrnitvi  iz  babilonskega
izgnanstva. Kronist je imel na voljo precej virov in jih na več mestih tudi
navaja.  V  glavnem pa  je  kronist  črpal  iz  Samuelovih  knjig  in  Knjig
Kraljev. Prva kroniška knjiga obsega 28. poglavij, druga pa 36. poglavij.
Do  kralja  Savla  so  le  kratki  rodovniki,  obširna  je  Davidova  in
Salomonova  verska  in  bogoslužna  zgodovina.  Od  obeh  kraljev
obravnava  samo  južno  ali  Judovsko  kraljestvo.  V  obeh  knjigah  je
vsebina takole razdeljena: 

a) Rodovniki od Adama do Savla
b) Davidova zgodovina
c) Salomonova zgodovina
d) Zgodovina Judovskega kraljestva.
V kroniških knjigah pisatelj posebno upošteva rodovnike. S tem kaže

zvezo med Judi pred preselitvijo v Babilon in z Judi babilonske sužnosti
in poudarja, da tudi njim veljajo obljube, ki jih je nekdaj Bog dal. Da pa
bodo deležni teh obljub, morajo skleniti zvezo z Jahvejem in spolnjevati
Mojzesovo postavo po zgledu dobrih Judovih kraljev, ki  so skrbeli  za
češčenje pravega Boga v enem samem svetišču, v Templju.             >>
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13. Navadna nedelja – nedelja Slovencev po svetu

Evangelij: JEZUSOVE ZAHTEVE DO UČENCEV                              Lk 9,51-62
Iz Svetega Evangelija po Luku

Ko so se dopolnjevali dnevi, da bi bil vzet v nebesa, se je tudi sam trdno odločil iti v Jeruzalem.
Pred seboj je poslal svoje glasnike, ki so spotoma prišli v neko samarijsko vas, da bi vse pripravili
zanj; vendar ga tam niso sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca Jakob in
Janez, sta rekla: »Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča?« Jezus se je
obrnil k njima in ju pograjal. Nato so odpotovali v drugo vas.
Ko so potovali, mu je med potjo nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus pa
mu je dejal: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo
naslonil.« Nekomu drugemu pa je rekel: »Hôdi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod, dovôli mi, da
prej grem in pokopljem svojega očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa
pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« Spet drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj, Gospod, a dovôli
mi, da se prej poslovim od svojih domačih.« Jezus pa mu je dejal: »Nihče, kdor položi roko na
plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.«

Mašni nameni od 1.7. do 7.7.2007: 
Nedelja 13. Navadna nedelja, nedelja Slovencev po svetu

7:30h - za farane 
10h  Dušan Slabe, obletna, Petkovec 32

Ponedeljek 19h  starši Arhar, obletna, Petkovec 19
Torek Sv. Tomaž,apostol

19h   Rozalija Petkovšek, Rovte 18
Sreda Sv. Urh, škof

19h – za vse žrtve druge svetovne vojne
Četrtek Sv. Ciril in Metod, škofa, slovanska apostola

sozavetnika Evrope, slovesni praznik
19h  Janez Jurca, Rovte 77a

Petek 
Prvi petek

Sv. Marija Goreti, devica in mučenka
19h  Karolina Bizjak, trideseti dan , Rovte 27

Sobota
Prva duhovniška

8h  starši Skvarča in Jožefa, obletna, Rovte 50

 (nadaljevanje iz naslovne strani)

Kdo je spisal ti dve knjigi se ne ve. Tudi čas kdaj sta bili spisani se ne
da  z  gotovostjo  dognati.  Skušajo  ga  določiti  na  tale  način.  Zadnji
dogodek, ki se navaja v knjigah, je omenjeni Cirov razglas. Za to sta bili
knjigi  pisani  po  babilonski  sužnosti,  razen  ,  če  bi  bil  Cirov  razglas
poznejši dodatek. Dalje se navajajo rodovniki, ki segajo do 3. st pr.Kr.,
kar bi kazalo, da sta bili knjigi tako pozno pisani. Pisatelj teh knjig torej
ne bi mogel biti Ezdra, kakor ima judovsko izročilo, razen če bi bili tako
pozni rodovniki le poznejši dodatki.

>>
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14. Navadna nedelja
Evangelij: KRISTUSOVI UČENCI PRINAŠAJO MIR                Lk, 10,1-12.17-20
Iz Svetega Evangelija po Luku
Potem je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako
mesto in kraj, kamor je sam nameraval iti. Rekel jim je: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte
torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med
volkove. Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte! V
katero koli hišo pridete, recite najprej: ›Mir tej hiši!‹ In če bo v njej sin miru, bo na njem počival
vaš mir; če pa ne, se mir povrne k vam. V tisti hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo, kajti
delavec je vreden svojega plačila. Ne hodíte iz hiše v hišo. V katero koli mesto pridete in vas
sprejmejo,  jejte,  s  čimer  vam postrežejo.  Ozdravljajte  bolnike,  ki  so  v  njem,  in  jim govorite:
›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹ V katero koli mesto pa pridete in vas ne sprejmejo, pojdite
na njegove ulice in recite: ›Tudi prah vašega mesta, ki se je prijel naših nog, otresamo na vas,
vendar védite, da se je približalo Božje kraljestvo.‹ Povem vam: Sódomi bo na tisti dan laže kakor
temu mestu.«
Dvainsedemdeseteri so se veseli vrnili in govorili: »Gospod, celo demoni so nam pokorni v tvojem
imenu.« In rekel jim je: »Gledal sem satana, ki je kakor blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam
oblast stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo.
Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena
zapisana v nebesih.«

Mašni nameni od 8.7. do 15.7.2007:
Nedelja 7:30h za farane 

10h  Marija Leskovec, obletna, Rovte 104c
Ponedeljek 19h  Janez in Marija Nagode, Rovte 141
Torek 19h vsi  Modrijanovi, Rovte 96
Sreda Sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope, praznik

19h  starši Lukan, sestra in sorodniki, obletna, Rovtarske Žibrše 9
Četrtek Sv. Mohor in Fortunat, mučenca

19h  Antonija Grampovčnik in Jože Trpin, obletna, Rovtarske 
Žibrše 12

Petek 19h  Miroslav Moljk, obletna, Rovtarske Žibrše 4
Sobota Sv. Kamil de Lellis, duhovnik

8h  Marija in Anton Treven, Petkovec 46
19:30h – za srečen zakon

Nedelja 15. Navadna nedelja
7:30h - za farane 
10h  Franc Kavčič, Rovte 12

 (nadaljevanje iz prejšnje strani)

Verodostojnost  teh knjig  potrjujejo  viri,  tudi  Svetopisemski,  npr.  4.
Knjige Kraljev, na katere se knjigi ali samo sklicujeta ali jih dobesedno
navajata.  Ker  pisatelj  opisuje  samo  Judove  kralje  in  izmed  njih  bolj
obširno tiste, ki so si pridobili posebne zasluge za Tempelj, se mu zaradi
tega ne more očitati  pristranost.  Knjigi  nočeta biti  splošna zgodovina,
ampak le verska s spodbudnim namenom.
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Ostala oznanila:
* Za prvi petek 6.7. bom v dopoldanskem času obiskal bolne in 

ostarele v župniji. Po večerni maši bodo litanije Srca Jezusovega z 
blagoslovom in posvetilno molitvijo v čast Srcu Jezusovemu.

* Na prvo soboto v mesecu juliju bomo po maši zmolili molitev za nove
duhovne in redovne poklice.

* V ponedeljek 9.7. bo prišla v Rovte skupina mladih Slovencev iz 
Argentine (RAST). Sprejem bo pred cerkvijo ob 17h. Pokažimo se kot 
dobri gostitelji.

* Na nadškofijo v Ljubljano je bila poslana prošnja za izdelavo stopnic na kor 
in novih oken (stekel), ki varujejo barvna Kregarjeva okna. Enaka 
dokumentacija je bila poslana tudi na Zavod RS za varstvo kulturne 
dediščine v Ljubljano. – Čakamo na odgovor.

* Potrebna dokumentacija za pridobitev denarnih sredstev za župnijsko 
cerkev, je bila dana na občino Logatec, čakamo na odgovor.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

1.7. Cilka Jereb in Mojca Skvarča Larisa Jereb in Tina Kogovšek
8.7. Franja Tušar in Srečo Nartnik Tadeja Gnezda in Petra Čuk
15.7. Marja Čuk in Ana Lukančič Larisa Jereb in Tina Kogovšek
Pogrebne maše v juliju Matjaž Gnezda

Ministriranje:

Teden od 1.7. – 8.7. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin  
Teden od 8.7. – 15.7. Jaka Logar st., Jaka Logar ml. in Nejc Rupnik
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Pavza za Boga

Gospod, vsak dan naj živim iz tebe: pri delu, med prostim časom pri 
počitku – 24 ur na dan.
To bom zmogel samo, če pravočasno napravi pavzo, pavzo za Boga.
To je hkrati najboljši odmor zame, ker me dela vedrega in trdnega.
Nekoč boš od mene terjal odgovor za moj čas: leto za letom. Uro za uro, 
vsako sekundo.
Gospod, ne manjka nam čas, manjka nam ljubezen.
Znova naj jo podari.
Kdor ljubi, ima vedno čas.

                     Pauli Roth


