
Ezdrova in Nehemijeva knjiga
Ti dve knjigi sta bili prvotno ena knjiga. Od 3. stol.po.Kr. se navajata

kot dve knjigi.  Imenujeta se po dveh glavnih osebah, o katerih knjigi
govorita.  Ezdra  (»Bog  pomagaj«)  je  ime  duhovnika  in  pismouka  po
katerem je knjiga dobila svoje ime. Od perzijskih oblasti je prejel službo
poslanca, da gre v Jeruzalem in Judejo in tamkajšnje prebivalce, ki jim je
kralj  Kir  po  zavzetju  Babilona,  dovolil  vrnitev,  pouči  in  utrdi,  da  bi
natančno  izpolnjevali  »postavo  nebeškega  Boga«  to  je  zakone  in
zapovedi, ki jih je Bog dal Izraelu po svojemu služabniku Mojzesu. 

Duhovniku in pismouku Ezdru so v knjigi posebej posvečena poglavja
od 7-10. Poglavji 1-2 poročata o Kirovem odloku, o svetih predmetih, ki
so jih vrnili Judom za vzpostavitev bogoslužja v obnovljenem templju, ter
o množici tistih, ki so se vrnili. Poglavja 3-6 poročajo o obnovi Božje hiše
pod  vodstvom  Šeltielovega  sina  Zerubabela,  o  nasprotovanju
sovražnikov, o začasni  prekinitvi  del, ter o pozivu za nadaljevanje, še
posebej po zaslugi božjih prerokov Ageja in Zaharija.

Pozornost vredna so v knjigi poročila o mešanih zakonih. Mnogi, tudi
med  duhovniki  so  imeli  za  žene  tujke,  kar  pa  je  bilo  v  nasprotju  s
postavo. Na velikem ljudskem zborovanju so se ločili  od tujih žena iz
svoje srede. Po mnenju nekaterih naj bi načelo o pripadnosti judovskemu
ljudstvu po materini strani začelo veljati prav takrat, medtem, ko se je
pri Samarijanih še naprej ohranilo, da je oče tisti, po katerih se določa
pripadnost božjemu ljudstvu.

>>
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19. Navadna nedelja 

Evangelij: VEDNO MORAMO BITI PRIPRAVLJENI                       Lk 12,32-48
Iz Svetega Evangelija po Luku
Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam da kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in
dajte v bogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne
približa in kjer molj ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.«
 »Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se
bo  njihov  gospodar  vrnil  s  svatbe,  da  mu  odprejo  takoj,  ko  pride  in  potrka.  Blagor  tistim
služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne! Resnično, povem vam: Opasal se
bo in jih posadil za mizo. Pristopil bo in jim stregel. In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih
najde takó, blagor jim! Vedite pa: Če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pustil
vlomiti  v svojo hišo.  Tudi vi bodite pripravljeni,  kajti  ob uri,  ko ne pričakujete,  bo prišel  Sin
človekov.«
Peter je rekel: »Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali za vse?« Gospod je dejal: »Kdo je
torej zvesti in preudarni oskrbnik, ki ga bo gospodar postavil nad svojo služinčad, da ji odmeri
hrano ob pravem času? Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob prihodu našel, da
tako dela! Resnično, povem vam: Čez vse svoje premoženje ga bo postavil. Če pa ta služabnik reče
v svojem srcu:  ›Moj  gospodar  zamuja  s  svojim prihodom‹ in začne pretepati  hlapce in dekle,
pojedati, popivati in se upijanjati, bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko ga ne pričakuje, in
ob uri, za katero ne ve; presekal ga bo na dvoje in mu dal delež z neverniki. Kajti tisti služabnik, ki
spozna voljo svojega gospodarja, a ničesar ne pripravi in ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen.
Tisti pa, ki je ne spozna in stori kaj takega, kar zasluži udarce, bo malo tepen. Od vsakega, ki mu je
bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo, in komur so veliko zaupali, bodo od njega toliko več
terjali.«

Mašni nameni od 12.8. do 18.8.2007: 
Nedelja 19. Navadna nedelja - Lovrencova

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

Ponedeljek Sv. Poncijan, papež in hipolit, duhovnik in mučenec
19h  Katarina Oblak, Rovte 13

Torek Sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik in mučenec
19h   Matevž Kogovšek in Marija Kamin, obletna, Rovte 50a

Sreda Marijino vnebovzetje, slovesni in zapovedani praznik
7:30h - za farane 
10h   Ivan Cigale, obletna, Rovte 70

Četrtek Sv. Rok, spokornik
19h  Marija Bizjan, obletna, Petkovec 26

Petek 19h  Jožefa Trpin, obletna, Rovte 126

Sobota 8h  Anton Bizjak, godovna, Rovte 27

Ministriranje:

Teden od 12.8. – 19.8. Jaka Logar st., Jaka Logar ml. in Nejc Rupnik  
Teden od 19.8. – 26.8. Urban Cigale, Primož Arhar in Ambrož Cigale
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20. Navadna nedelja

Evangelij: ZA JEZUSA SE JE TREBA ODLOČITI                            Lk, 12,49-53

Iz Svetega Evangelija po Luku

»Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel! Moram pa prejeti
krst in v kakšni stiski sem, dokler se to ne dopolni. Mislite, da sem prišel prinašat mir na zemljo?
Ne, vam rečem, ampak razdeljenost. Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih: trije proti dvema
in dva proti trem; razdelili se bodo:
Oče proti sinu
in sin proti očetu;
mati proti hčeri
in hči proti materi;
tašča proti svoji snahi
in snaha proti tašči.«  

Mašni nameni od 19.8. do 26.8.2007:
Nedelja 7:30h za farane 

10h   Frančiška Pivk, obletna, Rovte 39
Ponedeljek Sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj

19h  Zdravko Trpin, obletna, Rovte 122
Torek Sv. Pij X, papež

19h  Frančiška Jeršič, obletna, Petkovec 22
Sreda Devica Marija Kraljica, god

19h  Ivana Novak, obletna, Rovte 131
Četrtek Sv. Roza iz Lime, devica

19h  Tilka Rupnik, trideseti dan
Petek Sv. Jernej, apostol

19h  Amalija in Henrik Žerjal, obletna, Rovte 20a
Sobota Sv. Ludvik, kralj

8h  Terezija Žakelj, obletna, Rovtarske Žibrše 23
Nedelja 21. Navadna nedelja

7:30h - za farane 
10h  Cvetka Kavčič, Rovte 12
15h – za zdravje (srečanje za bolne, ostarele in invalide)

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

12.8. Ana Lukančič in Mojca Skvarča Rezka Kavčič in Tadeja Gnezda 
15.8. Franja Tušar in Petra Čuk Marjana Kunc in Matjaž Gnezda
19.8. Cilka Jereb in Tamara Trpin Larisa Jereb in Tina Kogovšek
26.8. Rezka Kavčič in Srečo Nartnik Marja Čuk in Marjana Kunc
Pogrebne maše v Avgustu Mojca Skvarča
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Ostala oznanila:
* Na 19. navadno nedeljo na Petkovcu obhajamo Lovrencovo 

nedeljo. Pri maši je običajno darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve.
* 15. avgusta obhajamo praznik Marijinega vnebovzetje ali Veliki 

šmaren. Leta 1992 smo se na ta praznik vsi verni Slovenci na predlog 
naših škofov v imenu vseh članov našega naroda, posvetili Mariji. To bomo
storili tudi letos s posvetitvijo izrekamo Mariji priznanje in zahvala za vse, 
kar je storila in še dela za naš narod in se ji zato znova izročamo v varstvo.
Ta dan bomo prosili Marijo za prenovo naših družin za življenje po božjih 
zapovedih.

* V soboto 18.8. je Slovensko–hrvaško srečanje na Trsatu. Vodilna 
misel srečanja je »Skupaj k Materi milosti«. Somaševanje bo vodil 
zagrebški Kardinal Josip Bozanić, nagovor med mašo bo imel koprski škof 
Metod Pirih, po maši bo zbrane vernike pozdravil ljubljanski metropolit 
Alojz Uran. Če se kdo hoče tega srečanja udeležiti, naj za to poskrbi sam.

* 26.8. na 21. navadno nedeljo bo ob 15h v župnijski cerkvi srečanje 
za bolne, invalide in ostarele, ki ga pripravlja Župnijska Karitas. 
Združeno bo s sveto mašo, ki jo bo vodil urednik revije Prijatelj lazarist
g. Toni Burja. Med mašo bo obred bolniškega maziljenja. Po maši bo v 
spodnjih prostorih župnišča pogostitev in družabno srečanje. 

 ========================================================
(nadaljevanje iz naslovne strani)

Po  Nehemiju  (»Gospod  tolaži«)  je  dobila  svoje  ime  Nehemijeva
knjiga.  Knjiga  nam govori  o  Nehemiju.  Ki  je  bil  po  vrnitvi  Judov  iz
Babilona skupaj z  Ezdrom začetnik novega Izraela.  Kakor Ezdra,  tako
smemo tudi Nehemija imenovati apostola obnove. V knjigi najdemo tudi
nekatere pomembne podatke iz Ezdrovega življenjepisa, ko ga slavi kot
učitelja in varuha postave.

Knjiga se odpre z molitvijo, ki kakor vulkan izbruhne Nehemijevega
srca  ob  žalostnih  novicah,  ki  jih  iz  Jeruzalema  prinesejo  nekateri
obiskovalci.  Na  njegovih  ustnicah  je  izpoved  o  pravični  kazni  za
nezvestobo,  s  katero  je  zaznamovana  zgodovina  Božjega  ljudstva.
Nehemija priznava, da je po božji milosti Judovsko ljudstvo spet deležno
obljube dežele in svetega mesta. Vendar je vse skupaj nesmiselno, če se
to ljudstvo ne vzdigne iz svojega grešnega stanja. Nehemija zato prosi
Boga, naj postane orodje v njegovih rokah pri obnovi dežele in mesta
Jeruzalema. Bog je prisluhnil  njegovi  prošnji  in mu naklonil  milost pri
kralju Artakserksu. Dobil je dovoljenje, da je odšel v Jeruzalem in se lotil
del.
Verski pomen obeh knjig se nanaša na tri stvari: na tempelj, sveto mesto
in skupnost božjega ljudstva. Oba pisca knjig združuje ista želja po 
obnovi, za oba smemo reči, da sta dobesedno gorela za božjo stvar, bila 
sta zgled popolne zvestobe Bogu in perzijskim oblastem: cesarju sta dala
kar je cesarjevega in Bogu kar je božjega (Mt 22,21).
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


