
Rutina Knjiga

Rutina  Knjiga,  ki  nosi  ime  po  glavni  junakinji,  govori  o  judovski
družini iz časa Sodnikov, ki se je izselila iz Betlehema v Moabsko deželo.
Oče Elimeleh je umrl, sinova pa sta se poročila z Moabkama, a tudi ta
dva sta umrla. Ko se je mati Naomi vrnila v Betlehem, je šla z njo snaha
Ruta, ki se je poročila s sorodnikom Boazom in rodila Sina, čigar vnuk je
bil  kralj  David.  Knjiga  je  razmeroma  kratka,  saj  obsega  samo  4.
poglavja.

To je spokojna pripoved iz vsakdanjega življenja in pravo nasprotje
vojn in spopadov v knjigi Sodnikov, čeprav spada v isto obdobje. Brez
dvoma so  tedaj  mnogi  živeli  tako  mirno  življenje.  In  čeprav  je  bilo
versko življenje v splošnem na nizki stopnji, nam Rutina knjiga pokaže,
da je osebna vera številnih Izraelcev ostala močna. V tej preprosti in
lepi  pripovedi  nas  najbolj  pretrese  to,  da  Bog osebno  skrbi  za  čisto
navadne  reči.  On  ureja  vsakdanje  življenjske  okoliščine  tudi  najbolj
nepomembnim ljudem. In tako je v odrešenjski Božji načrt vtkana tudi
vera spreobrnjene mlade Moabejke in njena požrtvovalna ljubezen do
tašče. Rutin potomec bo kralj David in iz Davidove rodovine se bo rodil
Mesija.

O  piscu  in  času  nastanka  knjige  nimamo  zanesljivih  podatkov.
Dogajanje  je  polno  resničnih  zgodovinskih  dejstev,  vendar  delo
zaznamuje  tudi  težnja  po  idealiziranju  dogodkov  in  oseb,  ki  nosijo
simbolična imena: Elimelah (Moj  Bog je  kralj),  Naomi  (Moja ljubka),
Mahlon (Bolezen), Kiljon (Krhkost), Orpa (Trdovratnost, tista ki obrača
hrbet), Ruta (Prijateljica), Boaz (Moč v njem).                            >>
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15. Navadna nedelja 

Evangelij: KDO JE MOJ BLJIŽNI                                                Lk 10,25-37

Iz Svetega Evangelija po Luku

Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da bi ga preizkušal, mu je rekel: »Učitelj, kaj naj storim, da
dosežem večno življenje?« On pa mu je  dejal:  »Kaj  je  pisano v postavi?  Kako bereš?« Ta je
odgovoril:  »Ljubi  Gospoda,  svojega  Boga,  iz  vsega  srca,  z  vso  dušo,  z  vso močjo  in  z  vsem
mišljenjem, in svojega bližnjega kakor samega sebe.« »Prav si odgovoril,« mu je rekel, »to delaj in
boš živel.« Ta pa je hotel sebe opravičiti  in je rekel Jezusu:  »In kdo je moj bližnji?« Jezus je
odgovoril: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli,
pretepli, pustili napol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da se je vračal po tisti poti domov neki
duhovnik; videl ga je in šel po drugi strani mimo. Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in
ga videl, šel po drugi strani mimo. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju.
Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih
obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel
dva denarija, ju dal gostilničarju in rekel: ›Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede
povrnil.‹ Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?« Oni je
dejal: »Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je rekel: »Pojdi in ti delaj prav tako!«

Mašni nameni od 15.7. do 21.7.2007: 
Nedelja 15. Navadna nedelja

7:30h - za farane 
10h  Franc Kavčič, Rovte 12

Ponedeljek Karmelska Mati božja
19h  Marija Brenčič, obletna, Petkovec 14

Torek Aleš, spokornik
19h   Aleš Treven, godovna, Rovte 82

Sreda Friderik (Miroslav)
19h   Miroslav Molk, godovna, Rovtarske Žibrše 4

Četrtek 19h  Pavla Treven in Janez Križaj, Petkovec 17
Petek Sv. Apolonarij, škof in mučenec

19h  Miro Treven, obletna, Rovte 106
Sobota Sv. Lovrenc iz Brindisija

8h  iz družine Petkovšek, Rovte 131
19h – za srečen zakon

 (nadaljevanje iz naslovne strani)

Literarna vrednost knjige je izredna. Pisec je mojster pripovedovanja,
harmonične zgodbe in dialogov. Pripoveduje o dogodkih iz vsakdanjega
življenja  majhne  vasice  v  Judeji.  In  vendar  iz  pripovedi  sije
neprecenljiva  veličina  odrešenjske  zgodovine.  Vanjo  je  vstopila
plemenita  tujka  –  Moabka  Ruta,  okrašena  z  najlepšimi  krepostmi  in
postala ena izmed žena iz Davidovega in Mesijevega rodovnika.       >>
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16. Navadna nedelja

Evangelij: MARTA SPREJME JEZUSA                                                 Lk, 10,38-42

Iz Svetega Evangelija po Luku

Ko so potovali, je prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je
sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegove besede,
Marta pa je imela s postrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra
pustila sámo streči? Reci ji vendar, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovoril: »Marta, Marta, skrbi
in vznemirja  te veliko stvari,  a  le eno je potrebno. Marija  si  je  izvolila dobri  del,  ki  ji  ne bo
odvzet.« 

Mašni nameni od 22.7. do 29.7.2007:

Nedelja 7:30h za farane 
10h  na Praprotnem Brdu za vse  Trevnove, obl, Praprotno Brdo 7

Ponedeljek Sv. Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope
19h  Justina Kunc, obletna, Rovte 82

Torek Sv. Krištof, mučenec
19h  starši in bratje Molk, Rovtarske Žibrše 4

Sreda Sv. Jakob, apostol, praznik
19h  Anka Brenčič, Rovte 44a

Četrtek Sv. Joahim in Ana, starši Device Marije
19h  starši Jurca, Petkovec 17

Petek Sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila
19h – urna maša za Rovte

Sobota 8h  Viktor Kogovšek, godovna in Ana, godovna, Petkovec 22
Nedelja 17. Navadna nedelja

7:30h - za farane 
10h  Vinko Slabe, godovna, Petkovec 16

 (nadaljevanje iz prejšnje strani)

Judje so zvitke o Ruti brali na Binkoštni praznik. Morda zato, ker se
takrat začenja ječmenova žetev, v času katere se pripoved dogaja. Ali
pa  zato,  ker  so  se  na  binkoštni  praznik  spominjali  izročitve  postave
Izraelskemu ljudstvu. Ta žena je namreč zapustila svojo domovino, da
bi v Izraelski deželi živela po postavi, tako, da je postava prispodoba
vseh spreobrnjencev v judovsko vero. Zato je ta knjiga več kot pripoved
o  zvestobi  družini  in  lepih  starih  običajih.  Ob  njej  se  razodevajo
skrivnostna pota Božjega vodstva zgodovine, ki je v svoje odrešenjsko
delovanje pritegnila tudi tujce.
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Ostala oznanila:
* V torek 24.7. je po večerni maši v veroučni učilnici, priprava na 

zakrament Sv. Krsta za starše in botre. K pripravi prinesite rojstni list 
otroka in družinsko knjižico.

* Na Marjetno nedeljo ob 10h je maša v cerkvi na Praprotnem Brdu. Pri 
maši je darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve. 

* V Sloveniji na to nedeljo obhajamo Krištofovo nedeljo, ko se bomo sv. 
Krištofu priporočili za varno in srečno vožnjo. Ob tej nedelji pa lahko 
namenite kak denarni dar za misijonska vozila. (Misijonska akcija MIVA)

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

15.7. Marja Čuk in Ana Lukančič Larisa Jereb in Tina Kogovšek
22.7. Rezka Kavčič in Cilka Jereb Marjana Kunc in Mojca Skvarča
29.7. Franja Tušar in Tamara Trpin Marja Čuk in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v Juliju Matjaž Gnezda

Ministriranje:

Teden od 15.7. – 22.7. Urban Cigale, Primož Arhar in Ambrož Cigale  
Teden od 22.7. – 29.7. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Sv. Krištof

Natančnih  podatkov  o  sv.  Krištofu  ni  veliko.  Vemo le,  da  je
resnično obstajal in umrl mučeniške smrti. Rojen naj bi bil v 2.
stol. v Kanaanu z imenom Reprob. Bil je izredno velik in močan.
Po legendi je zapustil svoj dom in iskal najmočnejšega vladarja
na svetu, da bi mu služil.  Naletel  pa je puščavnika, ki mu je
ukazal naj prenaša ljudi preko reke. Nekega dne je preko reke
nesel majhnega otroka, ki pa je bil vse težji in težji, da se je
Reprob skoraj utopil. Krištof je otroku potožil, da je težak kot
ves svet. Na bregu mu je otrok rekel: "Jezus Kristus je bil tvoje
breme. Nosil si vec kot ves svet." Nato je Reproba potopil v reko
in ga krstil za Krištofa (Kristonosca).
God  sv.  Krištofa  je  24.  julija.  Upodabljajo  ga  kot  velikana  z
Jezuščkom na rami in s palico v roki (ki brede preko reke). Je
zavetnik šoferjev in prometa nasploh in ljudi številnih poklicev.
K njemu se zatekajo tudi ljudje v hudih stiskah.


