
Juditina Knjiga
Juditina  knjiga  govori  o  obleganju  judovskega  mesta  Betulije  in  o

stiski  meščanov,  ki  doseže  vrhunec,  ko  v  mestu  usahnejo  vodnjaki.
Izčrpano in obupano prebivalstvo, ki mu grozi smrt od žeje, že razmišlja
o  predaji  sovražnikom.  Tedaj  pa  poseže  v  dogajanje  krepostna  in
pogumna vdova Judita, ki se odpravi v sovražni tabor, kjer s svojo lepoto
preslepi sovražnega vojskovodja Holoferna. Vendar tudi sredi sovražnega
tabora Judita ne pozabi Boga. Dan za dnem se posti, noč za nočjo se
odpravlja  k  molitvi  in  očiščevalnim  obredom.  Končno  napoči  njen
trenutek, ko po neki gostiji pijanemu in spečemu Holofernu z njegovim
lastnim mečem odseka glavo.  Po opravljenem junaškem dejanju se s
Holoferjevo  glavo  srečno  vrne  v  Betulijo,  kjer  meščani  njeno  trofejo
izpostavijo  na mestno obzidje.  Sovražna vojska  se  ob novici  o  uboju
svojega vrhovnega poveljnika spusti  v  panični  beg.  Zmagoviti  Izraelci
zasledujejo  premagane  sovražnike  daleč  prek  meja  svoje  domovine,
Judito  pa  proslavlja  kot  svojo  rešiteljico.  Knjiga  se  konča  z  Juditino
hvalnico Bogu, ki po svoji stilizaciji spominja na nekatere psalme, še bolj
pa na hvalnico, ki jo pojejo Mojzes, Mirjam in Izraelci v Drugi Mojzesovi
knjigi. Judita slavi in poveličuje Boga, ki je po njeni ženski roki izvedel
junaško dejanje in tako rešil svoje ljudstvo poraza, pogina in suženjstva.

Ni  znano,  kdo  naj  bi  knjigo  napisal.  Po  vsej  verjetnosti  je  bila
napisana v 3. ali 2. stol. pr.Kr., v času, ko je bil judovski narod v veliki
nevarnosti.  Pokazati  hoče,  kako  Bog  posega,  da  reši  svoje  ljudstvo
nevarnosti s strani kateregakoli sovražnika: ljudstvo pa se mora varovati
greha, zaupati vanj in se v molitvi zatekati k njemu. Knjiga poveličuje
pravo  pojmovanje  Boga,  ki  je  višji  od  kateregakoli  božanstva  in  ne
dopušča, da bi kdo nekaznovano tajil njegovo oblast in moč.             >>
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21. Navadna nedelja 
Evangelij: JEZUS JE ODREŠENIK VSEH LJUDI                             Lk 13,22-30
Iz Svetega Evangelija po Luku
Ko je učil na poti v Jeruzalem, je šel skozi mesta in vasi.  Tedaj mu je nekdo rekel: »Gospod, ali je
malo teh, ki se bodo rešili?« On pa jim je dejal: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti
povem vam: Veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni gospodar vstal in vrata
zaprl, boste ostali zunaj. Začeli boste trkati na vrata in govoriti: ›Gospod, odpri nam!‹ Pa vam bo
odvrnil: ›Ne vem, od kod ste.‹ Tedaj mu boste začeli govoriti: ›Pred teboj smo jedli in pili in po
naših ulicah si učil,‹ toda rekel vam bo: ›Ne vem, od kod ste. Pojdite proč izpred mene vsi, ki
delate krivico!‹ Tam bo jok in škripanje z zobmi, ko boste videli Abrahama, Izaka in Jakoba in vse
preroke v Božjem kraljestvu, sebe pa vržene ven. Prišli bodo od vzhoda in zahoda, od severa in
juga in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu. In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo
zadnji.«

Mašni nameni od 26.8. do 1.9.2007: 
Nedelja 7:30h - za farane 

10h  Cvetka Kavčič, Rovte 12
15h – za zdravje (srečanje za bolne, ostarele in invalide)

Ponedeljek Sv. Monika, mati sv. Avguština
19h  Trček – Ponikvarjevi, Petkovec 6a

Torek Sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj
19h   Julijana Lukančič, Rovte 127

Sreda Mučeništva Janeza Krstnika
19h   Marta Petrovčič, trideseti dan, Petkovec 18

Četrtek 19h  Marija Senčur, godovna, Rovte 139
Petek 19h  Vinko Corn, obletna, Rovte 124

Sobota Sv. Egidij (Tilen), opat
8h  Marija Čuk, obletna, Rovte 84

Delo je vseskozi prežeto s poudarjeno judovsko nacionalno tendenco.
To se kaže že v samem nastanku junakinje Judite, (Judinja) ki pooseblja
žlahtno  bistvo  najčistejšega  judovstva.  Pisec  knjige  vidi  v  vsebini
predvsem  spopad  kozmičnih  razsežnosti:  Sovražna  sila  si  prisvaja
pristojnost  in  lastnosti  vsemogočnega  Boga  in  se  spušča  v  zavestno
tekmovanje in merjenje sil s samim bogom. Holofernes izrecno sprašuje:
»Kdo  je  Bog  razen  Nebukadnezarja?«  Knjiga  izpričuje,  kako  lahko
majhen narod, tudi v največji ogroženosti, tudi v spopadu z velikokrat
močnejšim sovražnikom najde svojo rešitev in jamstvo za svoj  obstoj
edinole v neomajni veri in zaupanju v Boga. Bog tistih, ki so njemu zvesti
nikoli, tudi v času najhujših stisk in preizkušenj ne zapusti. Strah pred
Bogom je edini strah, ki naj ga človek občuti in ravno ta strah je – kako
nenavadno! – temelj vsega junaštva in sleherne zmage. Zakaj Bog je
močnejši kot vse drugo, kakor izpoveduje Judita v svojem slavospevu:
»Velik si, Gospod, in slaven, čudovit v svoji moči in nepremagljiv…. Kdor
se Gospoda boji bo velik za vselej!«
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22. Navadna nedelja
Evangelij: KDOR SE PONIŽUJE BO POVIŠAN                            Lk, 14,1.7-14
Iz Svetega Evangelija po Luku
Ko je v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga ti opazovali. Povabljenim je
povedal priliko, ko je opazoval, kako si izbirajo prve sedeže. Govoril jim je: »Kadar te kdo povabi
na svatbo, ne sédaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa bo
prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel: ›Daj prostor temu!‹ Takrat se boš začel v sramoti
presedati na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je
povabil, ko pride: ›Prijatelj, pomakni se više!‹ Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri
mizi; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« Tistemu, ki ga je
povabil,  pa  je  govoril:  »Kadar  prirejaš  kosilo  ali  večerjo,  ne  vabi  ne  prijateljev  ne  bratov ne
sorodnikov ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. Nasprotno, kadar
prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti;
povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.«

Mašni nameni od 2.9. do 9.9.2007:
Nedelja 7:30h za farane 

10h   Jožefa Skvarča, Rovte 50
Ponedeljek Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj

19h  Julijana Lukančič, Rovte 127
Torek 19h  Starši Kogovšek in sin Stanislav, Rovte 46
Sreda Blažena Mati Terezija

19h  Avgust Oblak, Rovte 13
Četrtek 19h  Amalija in Anton Lazar, Rovte 121
Petek Prvi 19h  Cvetka Kavčič, Rovte 50
Sobota Rojstvo Device Marije, praznik

8h  starši in bratje Molk, Rovtarske Žibrše 4
18h  Pavel Lukančič, obletna, Rovte 140
Ob začetku šolskega in veroučnega leta mašuje g. Tomaž Mikuž

Nedelja 23. Navadna nedelja
7:30h - za farane 
10h  Anka Brenčič, Rovte 44a

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
26.8. Rezka Kavčič in Srečo Nartnik Marja Čuk in Marjana Kunc
2.9. Franja Tušar in Tamara Trpin Petra Čuk in Matjaž Gnezda 
8.9. ob 8h Cilka Jereb ob 18h Lovro Skvarča
9.9. Marja Čuk in Srečo Nartnik Larisa Jereb in Tina Kogovšek
Pogrebne maše v Avgustu Mojca Skvarča
Pogrebne maše v Septembru Rezka Kavčič

Ministriranje:
Teden od 26.8. – 2.9. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc  
Teden od 2.9. – 9.9. Vid Treven, Lovro Skvarča in Rok Hodnik
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Ostala oznanila:
* 26.8. ob 15h je v župnijski cerkvi srečanje za bolne, ostarele in 

invalide, ki ga pripravljajo člani Župnijske 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 
še družabno srečanje s pogostitvijo.

* V soboto 1.9. obhajamo na Brezjah praznik – Stoletnico kronanja 
Marije Pomagaj. Ob 10:30 bo sveta maša, ki jo bo vodil kardinal dr. 
Franc Rode ob somaševanju slovenskih škofov. To je ob enem tudi 
romanje ljubljanske nadškofije. Praznovanja in bogoslužja se bodo vrstila 
do 8.12., ko bo zaključek prazničnega leta. Z Marijo premišljujmo in živimo
Božjo Besedo.

* Za prvi petek v mesecu septembru (7.9.) bom v dopoldanskem času 
obiskal in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bo 
posvetilna molitev v čas Srcu Jezusovemu z blagoslovom.

* V soboto 8.9. obhajamo praznik Marijinega rojstva. Večerno mašo 
ob 18h bo daroval g. Tomaž Mikuš, med mašo bo imel nagovor za 
starše, vzgojitelje in  veroučence ter vse ostale ob začetku 
veroučnega šolskega leta. Po obhajilu bo blagoslov veroučencev in 
šolskih torb. Po maši pa bo v cerkvi imel za vse kratko predavanje 
in pogovor ob začetku šolskega in veroučnega leta.

* Z veroukom bomo pričeli v ponedeljek 10. septembra. Tisti ki še 
niste oddali podpisanih veroučnih spričeval storite to že pri prvi veroučni 
uri. Verouk za prvi razred se bo pričel meseca oktobra.

* Katekizme bodo veroučenci prejeli pri verouku. Vsak naj se pozanima, če 
more kateri sam dobiti od lanske veroučne skupine, tako, da bo katehet 
vedel, koliko naj jih kupi. Za birmance ostanejo katekizmi isti kot preteklo 
katehetsko leto.

* Pri verouku boste prejeli tudi liturgične zvezke, ki so obvezni za vse 
skupine, razen prvega razreda. 

Seznam katekizmov in urnik verouka v veroučnem letu 2007/2008:
Razred Naslov delovnega zvezka Cena Dan Ura

1.r. Praznujmo in se veselimo (DZV) 4,00 € Sobota ob 9h
2. r. Pojdimo k Jezusu 7,00 € Petek ob 15h
3. r. Hodimo z Jezusom 7,50 € Petek ob 16h
4, r. Pot v srečno življenje 7,50 € Torek ob 15h
5. r. Znamenja na poti k Bogu 7,50 € Torek ob 16h
6. r. Skupaj v novi Svet 7,50 € Ponedeljek ob 15h
7. r. Kdo je ta

Delovni zvezek 
7,90 €
3,10 €

Ponedeljek ob 16h

8. r. Pridi sveti duh (BK) 7,40 € Četrtek ob 15h
9. r. Pridi sveti duh (BK) 7,40 € Četrtek ob 16h

* Listkov za liturgični zvezek ne bo. Za vsak obisk nedeljske ali praznične 
maše v prostor za listek podpišete, če je bil veroučenec pri sveti maši.
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


