
Esterina Knjiga
Knjiga  se  imenuje  po  glavni  osebi,  o  kateri  govori.  Ta  knjiga  je

napisana v dovršeni literarni obliki. Pripoveduje o tem kako je Estera,
mlada Judinja med znanci postala perzijska kraljica in kako je na besedo
svojega rednika Mardoheja posredovala pri kralju za rešitev judovskega
naroda, ki mu je grozilo uničenje. Tega so se vsako leto spominjali ob
prazniku purim, to je o prazniku žrebov, v spomin na žrebanje s katerim
je nasprotnik Judov Haman določil datum uničenje Judov. Knjiga obsega
10 poglavij.

Knjiga poudarja božjo previdnost in kaže, kako Bog skrbi  za svoje
ljudstvo, če mu je zvesto in izpolnjuje njegove zapovedi. Take spodbude
so  bili  Judje  v  tujini  sredi  med  drugoverci  potrebni.  Hkrati  priporoča
obhajanje praznika v spomin na te dogodke.

Besedilo  knjige  je  v  hebrejskem  jeziku  krajše  kot  v  septuaginti,
čeprav je v obeh izdajah po deset poglavij. V grški izdaji so namreč vmes
med  desetimi  poglavji  razna  dopolnila,  pojasnila,  ukazi,  molitve  in
podobno.  Ko je dobil  praznik posveten značaj,  so  Judje pri  branju te
dostavke iz  knjige črtali.  V sedanjem hebrejskem besedilu  se tudi  ne
navaja božje ime, v grških protokanoničnih in devterokanoničnih pa je
večkrat »Bog« ali »Gospod«. Sveti Hieronim je najprej prevedel celotno
hebrejsko besedilo iz hebrejščine, potem pa iz grščine vse to, kar je bilo
več v septuaginti. Pisatelj ni znan, vendar njegova ljubezen do judovstva
in njegovo temeljito poznavanje perzijskih navad kažeta, da je pisatelj
najbrž Jud, ki je živel v Perziji, preden so to kraljestvo podjarmili Grki. Za
vir je mogel  uporabiti državne letopise, Mardohejeve in druge zapiske in
ustno  izročilo.                                                                            >>
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17. Navadna nedelja 

Evangelij: JEZUS OBLJUBLJA USLIŠANJE VZTRAJNE MOLITVE   Lk 11,1-13
Iz Svetega Evangelija po Luku
Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: »Gospod,
naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence.« Rekel jim je: »Kadar molite, recite:
Oče! Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne
in odpústi nam naše grehe, saj tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in ne vpelji nas v
skušnjavo!«
In rekel jim je: »Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in mu rekel: ›Prijatelj,
posodi mi tri hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči,‹
in mu bo oni znotraj odgovoril: ›Ne nadleguj me! Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v
postelji, ne morem vstati in ti dati.‹ Povem vam: Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov
prijatelj, bo zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim:
Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi,
prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu
sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki
ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega
Duha tistim, ki ga prosijo.«

Mašni nameni od 29.7. do 4.8.2007: 
Nedelja 17. Navadna nedelja

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

Ponedeljek Sv. Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj
19h  Katarina Jereb, Rovtarske Žibrše 4

Torek Sv. Ignacij Lojolski, duhovnik
19h   Marta Petrovčič, osmi dan, Petkovec 18

Sreda Sv. Alfonz Maria Ligvorij, škof in cerkveni učitelj
19h   starši Vavken, Rovtarske Žibrše 26

Četrtek Sv. Evzebij iz Vercellija, škof
19h  starši Petkovšek, Petkovec 2

Petek 
Prvi Petek

19h  Jože in Marijana Arhar, godovna, Rovte 104d

Sobota
Prva Duhovniška

Sv. Janez Marija Vianney, duhovnik
8h  Štefan Menard, obletna, Rovte 66
18h na Petkovcu -  za srečen zakon

(nadaljevanje iz naslovne strani)

Knjiga je zgodovinska. Vse pa kaže, da je bilo v prvotno besedilo
pozneje vpletenih več olepševalnih in spodbudnih dodatkov.

Knjiga zelo močno naglaša verski vidik. Besedilo ves čas pripoveduje,
da ima vse dogajanje v rokah Bog, Estera in Mardohej pa le izvršujeta
njegov načrt.                                                                                >>
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18. Navadna nedelja

Evangelij: JEZUS SVARI PRED LAKOMNOSTJO                              Lk, 12,13-21

Iz Svetega Evangelija po Luku

Nekdo iz množice mu je rekel: »Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli dediščino z menoj.« On pa mu
je dejal: »Človek, kdo me je postavil za sodnika ali delivca nad vaju?« In rekel jim je: »Pazíte in
varujte se vsake pohlepnosti, kajti življenje nikogar ni v obilju iz njegovega premoženja.«  Povedal
jim je priliko: »Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo, zato je v sebi razmišljal: ›Kaj
naj storim, ker nimam kam spraviti svojih pridelkov?‹ Rekel je: ›Tole bom storil. Podrl bom svoje
kašče in zgradil večje. Vanje bom spravil vse svoje žito in dobrine. Tedaj bom rekel svoji duši:
Duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za vrsto let. Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje.‹ Bog pa mu
je rekel: ›Neumnež! To noč bodo terjali tvojo dušo od tebe, in kar si pripravil, čigavo bo?‹ Tako je
s tistim, ki sebi nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom.« 

Mašni nameni od 5.8. do 12.8.2007:
Nedelja 7:30h za farane 

10h   Franc Trpin, obletna, Rovte 160
    za  talce ob 65-letnici (mašuje g. Tone Trpin)

Ponedeljek Jezusova spremenitev na gori, praznik
19h  Anka Brenčič, Rovte 44a

Torek Sikst II, papež in tovariši mučenci
19h  iz družine Justin

Sreda Sv. Dominik, duhovnik
19h  Julijana Lukančič, Rovte 127

Četrtek Sv. Terezija Benedikta od križa (Edith Stein),  
redovnica, sozavetnica Evrope, praznik

19h  starši Prijatelj, Petkovec 2
Petek Sv. Lovrenc, diakon in mučenec

19h  Edvard Pirc, Petkovec 60
Sobota Sv. Klara, devica

8h  Tomaž Reven, obletna, Rovte 54
Nedelja 19. Navadna nedelja - Lovrencova

7:30h - za farane 
10h na Petkovcu  Franc Lukan, obletna, Petkovec 45

 (nadaljevanje iz prejšnje strani)

Izraelov Bog vodi usodo narodov in posameznikov. To je mogoče v
knjigi  razbrati  kljub  njenemu  sicer  svetnemu  značaju,  zato  je  bila
nekoliko težje sprejeta v seznam svetopisemskih Knjig. Sinoda v Jamniji
(okrog 90 – 95 po. Kr.) je bila do nje še zadržana in šele v drugem
stoletju  so  jo  Judje  enodušno  sprejeli  v  svoj  kanom.  Tudi  nekateri
cerkveni očetje (npr. Atanazij) so izražali pomisleke proti njej. Potrdil pa
jo je tridentinski koncil l. 1546.
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Ostala oznanila:
* Za prvi petek v mesecu avgustu bom v dopoldanskem času obiskal in 

obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije 
Srca Jezusovega in posvetilno molitev v čast Srcu Jezusovemu.

* Na prvo soboto po maši bomo molili za nove duhovne in redovne poklice 
in prejeli blagoslov.

* V ponedeljek 6.8. na praznik Jezusove spremenitve na gori ste vabljeni 
na sestanek člani Župnijske Karitas. Srečanje bo ob 20h v veroučni 
učilnici.

* Na 19. navadno nedeljo na Petkovcu obhajamo Lovrencovo nedeljo. Pri
maši je običajno darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve.

* Za darovanje, ki je bilo za cerkev na Praprotnem Brdu na Marjetno 
nedeljo, se vsem darovalcem iskreno zahvalim. Bog Vam povrni.

* Lepo in prav je, da smo ob cerkvenih porokah tudi veseli, saj jih ni veliko. 
Vendar to veselje lahko pokažemo na različne načine. Za kristjana 
obstajajo tudi meje, do kod veselje seže. Zato se mi kot človeku in 
duhovniku ne zdi prav, da nekateri pred cerkvenimi vrati po poroki 
posipate novoporočenca z rižem ali pa, kar je sedaj v modi z izstrelitvijo 
barvnih trakcev, kar me spominja na pustne šeme. Posipanje z rižem je 
poganski običaj rodovitnosti, ki s krščansko poroko nima nobene zveze. Po 
poroki se novoporočenca odpeljeta, svatje prav tako, pred cerkvijo pa 
ostane vse nastlano. Nastane vprašanje: kdo bo to pospravil? Kdo drugi 
kot Mežnijski. Mislim, da ni potrebno nalagati nepotrebnega dela na 
ramena nekomu tretjemu. Skrbimo pa tudi sami za to, da bo pred cerkvijo 
lepo in čisto – župnik.

* Na duhovnikovo povabilo: »Molite bratje in sestre, da bog sprejme …«, 
odgovorimo, »Naj sprejme gospod – ne pa naj spremlja …«.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

29.7. Franja Tušar in Tamara Trpin Marja Čuk in Matjaž Gnezda
5.8. Cilka Jereb in Srečo Nartnik Larisa Jereb in Tina Kogovšek
12.8. Ana Lukančič in Mojca Skvarča Rezka Kavčič in Tadeja Gnezda 
15.8. Franja Tušar in Petra Čuk Marjana Kunc in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v Juliju Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v Avgustu Mojca Skvarča

Ministriranje:

Teden od 29.7. – 5.8. Vid Treven, Lovro Skvarča in Rok Hodnik  
Teden od 5.8. – 12.8. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


