
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.

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.                        >>

Oznanila od 23. 9. do 7. 10. 2007, Leto III. št. 20



25. Navadna nedelja – Slomškova – Ekumenski dan
Evangelij: IZBIRA MED BOGOM IN BOGASTVOM                         Lk 16,1-13
Iz Svetega Evangelija po Luku
Nato je govoril svojim učencem: »Živel je neki bogataš, ki je imel oskrbnika in tega so mu zatožili,
da zapravlja njegovo premoženje. Poklical ga je in mu rekel: ›Kaj slišim o tebi? Podaj obračun o
svojem oskrbovanju, kajti ne boš več mogel biti moj oskrbnik.‹ Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi:
›Kaj naj storim, ker mi gospodar jemlje oskrbništvo? Kopáti ne morem, beračiti me je sram. Vem,
kaj bom storil, da me bodo ljudje sprejeli v svoje hiše, ko me bo gospodar odstavil od oskrbništva.‹
Poklical je dolžnike svojega gospodarja, vsakega posebej. In rekel je prvemu: ›Koliko si dolžan
mojemu gospodarju?‹ Ta je rekel: ›Sto čebrov olja.‹ On pa mu je dejal: ›Vzemi svojo zadolžnico,
brž sédi in zapiši: petdeset.‹ Spet drugemu je rekel: ›Koliko pa si ti dolžan?‹ Rekel mu je: ›Sto kadi
žita.‹ Dejal mu je: ›Vzemi zadolžnico in zapiši: osemdeset.‹ In gospodar je pohvalil krivičnega
oskrbnika, da je preudarno ravnal, kajti sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši kakor
sinovi luči. Jaz pa vam pravim: Naredite si prijatelje s krivičnim mamonom, da vas sprejmejo v
večna bivališča, ko ta propade. Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v
najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim
mamonom, kdo vam bo zaupal, kar je resnično? In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal,
kar  je  vaše?  Noben  služabnik  ne  more  služiti  dvema  gospodarjema;  ali  bo  enega  sovražil  in
drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu.«

Mašni nameni od 23.9. do 29.9.2007: 
Nedelja 25. Navadna nedelja - Slomškova – ekumenski dan

7:30h - za farane 
10h  Avguštin Molk, godovna, Rovtarske Žibrše 9

Ponedeljek Blaženi Anton Martin Slomšek, škof, zavetnik 
učiteljev, vzgojiteljev in katehetov, praznik
19h  Marija Čuk, godovna, dano od prijateljic

Torek 19h   iz družine Trček, (iz Križajevega Malna)
Sreda Sv. Kozma in Damjan, mučenca

19h   Albrehtovi, Rovte 102a
Četrtek Sv. Vincencij Pavelski, duhovnik

19h  Franc Kavčič, Rovte 12
Petek Sv. Venčeslav, mučenec

19h na Petkovcu  starši Križaj, Rovte 10
Sobota Sv. Mihael. Gabrijel, in Rafael, nadangeli, praznik

8h – po namenu prvih sobot

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
23.9. Franja Tušar in Cilka Jereb Mojca Skvarča in Matjaž Gnezda 
30.9. Rezka Kavčič in Srečo Nartnik Larisa Jereb in Tina Kogovšek
7.10. Marja Čuk in Tamara Trpin Marjana Kunc in Tadeja Gnezda
Pogrebne maše v Septembru Rezka Kavčič
Pogrebne maše v Oktobru Franja Tušar
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26. Navadna nedelja - Mihelova

Evangelij: V VEČNOSTI IMA VSE DRUGAČNO VREDNOST         Lk, 16,19-31
Iz Svetega Evangelija po Luku
»Živel je bogataš. Oblačil se je v škrlat in dragoceno tkanino ter se dan na dan sijajno gostil. Pri
njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu. Rad bi se
najedel tega, kar je padalo z bogataševe mize, in celo psi so prihajali in lizali njegove rane. Revež
je umrl, in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in bil pokopan. In ko
je v podzemlju trpel muke, je povzdignil oči in od daleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem
naročju. Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta
v vodo in mi ohladi jezik, kajti trpim v tem plamenu.‹ Abraham mu je rekel: ›Otrok, spomni se, da
si v življenju dobil svoje dobro, Lazar pa prav tako húdo; zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš. Vrh
tega je med nami in vami velik prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa
tudi od tam se ne da priti k nam.‹ Nato mu je bogataš rekel: ›Prosim te torej, oče, da ga pošlješ v
hišo mojega očeta. Imam namreč pet bratov in posvari naj jih, da tudi oni ne pridejo v ta kraj
mučenja!‹ Abraham mu je dejal: ›Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo!‹ Ta pa mu je odvrnil:
›Ne, oče Abraham, toda če pojde kdo od mrtvih k njim, se bodo spreobrnili.‹ On pa mu je dejal:
›Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih.‹«

Mašni nameni od 30.9. do 7.10.2007:

Nedelja 26. Navadna - Mihelova
7:30h za farane 
10h   iz družine Trček, godovna, Petkovec 35

Ponedeljek Sv. Terezija Deteta Jezusa, devica in cerkvena učiteljica
19h  starši, bratje in sestre Leskovec, Rovte 27

Torek Sv. Angeli varuhi, god
19h  Evstahij Ambrožič, obletna, Rovtarske Žibrše 28

Sreda 19h  Valentin Skvarča, trideseti dan, Rovte 54
Četrtek Sv. Frančišek Asiški, redovnik

19h  Ivan Gantar, obletna, Rovte 37
Petek
Prvi Petek

Sv. Marija Faustina Kowalska, redovnica
19h  Veronika in Milan Križaj, obletna, dana iz Logatca

Sobota 
Prva 
duhovniška

Sv. Bruno, duhovnik
8h  Franc Kavčič, godovna in vsi  Godobovski

Nedelja 27. Navadna nedelja – Rožnovenska
7:30h - za farane 
10h  Janez in Katarina Nagode, Rovtarske Žibrše 14
14h – Rožnovenska pobožnost

Ministriranje:
Teden od 23.9. – 30.9. Urban Cigale,  Primož Arhar in Ambrož Cigale
Teden od 30.9. – 7.10. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc

Oznanilo_Leto_III_st_20.odt    Stran  3/4



Ostala oznanila:
* Zakonca Andreja in Jernej Iskra iz Vrhnike (tel:041/672-215) nudita 

možnost obiskovanja celoletne Šole za zakon, ki bo v župnišču na Vrhniki. 
Srečanje parov, ki so pripravljeni obiskovati celotno Šolo za zakon, bo 
vsako drugo in četrto soboto v mesecu, oziroma po dogovoru, s pričetkom 
13. oktobra ob 19h v župnišču. Vabljeni so pari, ki se želijo preko skupnih 
pogovorov temeljito pripraviti na skupno življenje v zakonu.

* V ponedeljek 24.9. ob 20h je v župnišču srečanje za člane 
Župnijskega pastoralnega sveta. Tema srečanja je vzeta iz Našega 
poslanstva št. 41: »Družina, za vzgojo verskega življenja«, str. 7.

* 30.9. na 26. navadno – Mihelovo nedeljo obhajamo v župniji 
žegnanje. Pri obeh mašah bo običajno darovanje za cerkev. Letošnje bo
namenjeno za nove stopnice na kor. Bodite velikodušni!

* V ponedeljek 1.10. ob 20h bo v župnišču srečanje za člane Župnijske 
Karitas.

* Z mesecem oktobrom pričnemo rožnovensko pobožnost. Ob delavnikih 
bomo molili rožni venec pred sveto mašo, kot je to že v navadi, ob 
nedeljah pa ob 14h. Če ima kdo kakšno boljšo ali drugačno rešitev, naj jo 
posreduje župniku. Molitev rožnega venca poživite tudi doma po družinah.

* Za prvi petek v mesecu oktobru bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bo posvetilna 
molitev v čast  Srcu Jezusovemu z blagoslovom.

* Za prvo soboto  v mesecu oktobru bomo po maši molili za nove duhovne in
redovne poklice.

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

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


