
Tobijeva Knjiga
Tobijeva knjiga je življenjepis pobožnega človeka, čigar zadržanje je

lahko  zgled  in  spodbuda  za  osebno  rast.  Napisal  jo  je  v  hebrejščini
nepoznan pisatelj v 3. stol. pr.Kr.. Knjiga govori o dveh velikih temah: o
pravičnem, ki je preizkušan in o uslišani molitvi. Knjiga podaja lep zgled
ljubezni do bližnjega, zvestobe v pravi veri in stanovitnosti v dobrem tudi
v premagovanju in trpljenju sredi drugovercev. Ima predvsem poučen in
spodbuden namen.

Knjiga  pripoveduje  o  dveh  judovskih  družinah  v  izgnanstvu,  daleč
proč od dežele svojih dedov. Ena živi v Ninivah v Asiriji, druga v Egbatani
v Mediji. Tobit se mora v Ninivah skrivati in bežati, ker opravlja telesna
dela usmiljenja: kljub prepovedi pokopava zavržena trupla svojih nasilno
pobitih  rojakov.  K  vsem  drugim  tegobam  se  nazadnje  pridruži  še
oslepelost. Še globlje na tujem, v Egbataniji, živi njegov daljni sorodnik
Raguel. Ta ima hčer Saro, ki jo nadleguje in ogroža hudobni duh. Oče jo
zaman poskuša poročiti: že 7. njenih ženinov je na samo poročno noč
pokončal zli duh Asmodej.

Tobit pošlje svojega sina Tobija na pot v Rages v daljno Medijo, kjer
je pred davnimi leti rojaku Gabaelu zaupal v hrambo večjo vsoto denarja.
Tobija  se  odpravi  na  dolgo  in  nevarno pot.  Kot  spremljevalec  se  mu
pridruži plemeniti mladenič Azarja, za katerega se pozneje izkaže, da je
sam nadangel  Rafael.  Spotoma se v Egbataniji  Tobija seznani s svojo
daljno  sorodnico nesrečno Saro, s katero se poroči in jo reši hudobnega
duha. V Rafaelovem spremstvu pride Tobija naposled do Gabaela in do
deponiranega denarja. Nazadnje se z nevesto Saro za bogato doto in
denarjem iz Ragesa srečno vrne k očetu Tobitu v Ninive. Ob sinovi vrnitvi
oče – tu posreduje nadangel Rafael – ozdravi in spet se mu povrne dar
vida.                                                                                        >>
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23. Navadna nedelja 
Evangelij: ODPOVED PRINAŠA SVOBODO                                      Lk 14,25-33
Iz Svetega Evangelija po Luku
Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne sovraži
svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec.
Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo izmed vas, ki hoče
zidati stolp, prej ne séde in ne preračuna stroškov, ali ima dovolj, da ga dokonča? Sicer se lahko
zgodi,  da postavi  temelj,  zidave pa ne more dokončati;  in vsi,  ki bi to videli,  bi  se  mu začeli
posmehovati in bi govorili: ›Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati.‹ Ali: kateri kralj, ki
gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sédel in se posvetoval, ali se more z deset tisoč
možmi  postaviti  po  robu  njemu,  ki  prihaja  nadenj  z  dvajset  tisoči?  Če  se  ne  more,  pošlje
poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšni so pogoji za mir. Takó torej nobeden izmed vas,
ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.«

Mašni nameni od 9.9. do 15.9.2007: 
Nedelja 7:30h - za farane 

10h  Anka Brenčič, Rovte 44a
Ponedeljek 19h  Rozalija Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3
Torek 19h   Frančiška Arhar, obletna, Rovte 104c
Sreda Marijino ime, god

19h   Marija Kunc, obletna, Rovte 111
Četrtek Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj

19h  iz družine Trček (iz Križajevega malna)
Petek Povišanje Svetega Križa

19h  Jožef Lukančič, godovna, Rovtarske Žibrše 16
Sobota Žalostna Mati Božja, god

8h  iz družine Justin
(nadaljevanje iz naslovne strani)

Vse  prestane  preizkušnje  in  trpljenje,  miloščina  in  dobra  dela
usmiljenja  –  vse  je  bogato  poplačano,  nad  vsem  se  razliva  božji
blagoslov. Pozneje se bo Tobija po očetovem nasvetu preselil k svojemu
tastu  v  Medijo  in  tako  ušel  razdajanju  in  pogubi,  ki  čaka  Ninive  in
njegove prebivalce.

Z verskega vidika je  posebna značilnost  Tobijeve knjige poudarjen
nauk o angelih  in  demonih,  o  dobrih  in  zlih  duhovih.  V  nobeni  drugi
starozavezni knjigi nima kak angel takšne osrednje in tako dejavne vloge
kot nadangel Rafael v Tobijevi knjigi. V tej knjigi je tudi edino mesto,
kjer se izrecno omenja sedem angelov, »ki stojijo in stopajo pred obličje
božje slave« (12,15). 

To mesto primerjajo nekateri razlagalci s »sedmerimi Božjimi Očmi, ki
preiskujejo vso zemljo«, in s sedmimi duhovi, »ki stojijo pred njegovim
prestolom«. In v nobeni drugi starozavezni knjigi se ne omenja kak zli
duh v tako konkretnih obrisih in v tako dejavni obliki, kakor tukaj demon
Asmodej. In ob njem se zelo podrobno omenjajo tudi obredi, s katerimi
je mogoče tega demona zavrniti in premagati.  
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24. Navadna nedelja

Evangelij: VESELJE V NEBESIH ZARADI SPREOBRNJENJA GREŠNIKOV    
Lk, 15,1-10

Iz Svetega Evangelija po Luku
Približevali  so se mu vsi cestninarji  in grešniki,  da bi ga poslušali.  Farizeji  in pismouki  pa so
godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi.« Tedaj jim je povedal tole priliko: »Kdo
izmed vas, ki ima sto ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in gre za
izgubljeno, dokler je ne najde? In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride domov, skliče
prijatelje in sosede ter jim pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.‹
Povem vam: Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad
devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.«
 »Ali: katera žena, ki ima deset drahem, če izgubi eno, ne prižge svetilke in ne pomete hiše ter
skrbno ne išče, dokler je ne najde? In ko jo najde, skliče prijateljice in sosede ter pravi: ›Veselite se
z menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹ Povem vam: Prav táko veselje bo vpričo
Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se spreobrne.«

Mašni nameni od 16.9. do 23.9.2007:

Nedelja Nedelja svetniških kandidatov: Baraga, Gnidovec, 
Grozde in Vovk
7:30h za farane 
10h   Jakob Likar, obletna, Rovte 14

Ponedeljek Sv. Robert Bellarmin, škof in cerkveni učitelj
19h  Julijana Lukančič, Rovte 127

Torek 19h  Anka Brenčič, Rovte 44a
Sreda 19h  iz družine Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 18
Četrtek Sv. Andrej Kim Taegon, duhovnik in drugi korejski 

mučenci
19h  Marija Brenčič, godovna, Petkovec 14

Petek Prvi Sv. Matej, apostol in evangelist, praznik
19h  Anton in Karolina Bizjak, obletna, Rovte 27

Sobota 8h  Janez Mlinar, Rovte 7
19h na Petkovcu – za srečen zakon

Nedelja 25. Navadna nedelja – Slomškova – Ekumenski dan
7:30h - za farane 
10h  Avguštin Molk, godovna, Rovtarske Žibrše 9

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
9.9. Marja Čuk in Srečo Nartnik Larisa Jereb in Tina Kogovšek
16.9. Rezka Kavčič in Ana Lukančič Marjana Kunc in Petra Čuk
23.9. Franja Tušar in Cilka Jereb Mojca Skvarča in Matjaž Gnezda 
Pogrebne maše v Septembru Rezka Kavčič
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Ostala oznanila:
* Na 23. navadno nedeljo 9.9. je nabirka pri obeh mašah namenjena za 

zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.

* V soboto 15.9. je v Stični 26. vseslovensko srečanje mladih. Geslo 
srečanja je: »Kakor sem jaz vas ljubil, se tudi vi ljubite med seboj« 
(Jn13,34). Pričetek srečanja bo ob 10:30. Glavni mašnik in pridigar bo 
mariborski pomožni škof dr. Peter Štumpf. Posebni vlak odpelje iz 
Ljubljane ob 8:10, iz Ivančne Gorice nazaj v Ljubljano pa ob 18:20. Geslo 
srečanje je vzeto iz poslanice papeža Benedikta XVI ob 22. svetovnem 
dnevu mladih. Prav bi bilo, da bi se tudi iz naše župnije vsaj nekaj mladih 
udeležilo srečanja v Stični.

* Izšla je že 1. številka revije »Mavrica«. Cena za naročnino v šolskem 
letu 2007/08 je 26€. Revija je koristen pripomoček staršem pri vzgoji 
veroučencev. Starši omogočite naročilo revije že ob začetku veroučnega 
leta.

* Veroučenci se tudi letos lahko odločite za Slomškovo bralno 
priznanje. Treba je prebrati določeno število knjig, ki so zato določena: 
Najmlajši(1-3 razred), Mlajši (4-6 razred), Mladi (7-9 razred). Prijavili se 
boste pri verouku. 

* Tisti, ki še niste oddali veroučnih spričeval, storite to čim preje.

* Tisti otroci, ki bodo hodili k verouku v prvi razred, jih starši čim 
prej prijavite v župnišču. K prijavi prinesite družinsko knjižico ali 
pa Krstni list otroka, če je bil krščen v drugi župniji.

* Pri verouku ni dovoljeno imeti mobilnih telefonov in žvečiti žvečilni 
gumi! Nikogar ne bo konec, če se bo eno uro na teden tega zdržal.

* Kvatrna sobota 22.9. je namenjena molitvam in maši za nove 
duhovniške in redovniške poklice. Potreba po njih je v slovenskem 
prostoru velika, zato v ta namen opravimo kakšno svojo osebno molitev ali
žrtev, ali pa se na ta dan udeležimo svete maše. Za ljubljansko nadškofijo 
bo molitveni dan na Brezjah. Geslo dneva je: »Sveto pismo – knjiga 
božjega klica«. Sveto mašo bo vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. 
Alojz Uran.

* Otroški pevski zbor, ki ga vodi gdč. Urša Logar ima vaje ob sobotah ob 
16h v župnišču. Kdor bi rad sodeloval v zboru, naj se prijavi Urši Logar.

* Srečanje vseh ministrantov naše fare bo v soboto 15.9. ob 16h v cerkvi. 
Ob enim pa vabimo da se nam pridružijo novi ministrantje.

Ministriranje:
Teden od 9.9. – 16.9. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin  
Teden od 16.9. – 23.9. Jaka Logar st.,Jaka Logar ml. in Nejc Rupnik
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


