
Jobova knjiga
Jobova knjiga je starozavezna modrostna knjiga. Kdo jo je napisal ne

vemo.  Tudi  čas  nastanka  nam  ni  znan.  Domnevamo,  da  je  bila  knjiga
napisana v sedanji  obliki  po  vrnitvi  Izraelcev  iz  babilonskega izgnanstva.
Vsebuje pa tudi veliko starejša izročila.

Jobova  knjiga  odgovarja  na  vprašanja  o  človekovih  življenjskih
preizkušnjah; kje tiči vzrok zanje in kakšen je njihov namen. Vprašanje je
zelo pomembno kajti  nobena huda preizkušnja ni človeku pretežka, če je
smiselna,  in  vsaka  lahka  preizkušnja  je  prehuda,  če  se  zdi  zahrbtna  in
krivična. Jobu se zdi božja puščica zahrbtna in smrtonosna, zato ugovarja in
se otepa, ko pa spozna, da je smiselna in zdravilna, si oddahne in umiri.

Knjiga  prikazuje  Joba  poštenega  in  pravičnega,  silno  bogatega  in
uspešnega  človeka,  ki  zapovrstjo  izgubi  vse  imetje,  otroke  in  zdravje.
Obiščejo ga trije prijatelji, da bi ga potolaži.

Jedro obsega tri kroge pogovora med Jobom in njegovimi tremi prijatelji.
V prvih dveh krogih je po šest govorov: trije Jobovi in po eden od vsakega
prijatelja, v tretjem krogu pa Cofar, zadnji od prijateljev ne nastopa več. Job
prosi  prijatelje,  naj  mu  pojasnijo  vzrok  in  namen  preizkušnje,  ki  ga  je
doletela. Prijatelji ga drug za drugim vedno silneje prepričujejo, da je vzrok
preizkušnje njegova krivičnost, namen preizkušnje pa poravnava krivic po
povračilnem pravu. Razlaga je smiselna, toda Job je ne more sprejeti, ker
mu vest  ničesar  me  očita.  Prijatelji  vztrajajo  pri  svojem,  vendar  mu  ne
morejo dokazati krivice in Job jih s prisego, da je njegova vest čista, prisili k
molku.

Sklep knjige je povzet takole: prijatelji opravijo zase spravno daritev in
Job prosi zanje. Bog pa nagradi Joba in mu spet nakloni zdravje in otroke,
podvoji mu imetje in leta njegovega življenja.                                 >>
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27. Navadna nedelja – Rožnovenska

Evangelij: PROSIMO ZA MOČNO VERO                                     Lk 17,5-10
Iz Svetega Evangelija po Luku
Apostoli so rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa jim je dejal: »Če bi imeli vero kakor
gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami vred in se presadi v morje,‹ in bi vam bila
pokorna. Kdo izmed vas bo svojemu služabniku, ki orje ali pase, dejal, ko pride s polja: ›Pridi brž
in sédi za mizo!‹ Mar mu ne bo rekel: ›Pripravi mi kaj za večerjo, prepaši se in mi strezi, dokler
jem in pijem, nato boš ti jedel in pil.‹ Se mar zahvaljuje služabniku, ker je naredil, kar mu je bilo
ukazano? Tako tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite: ›Nekoristni služabniki
smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.‹« 

Mašni nameni od 7.10. do 13.10.2007: 
Nedelja 27. Navadna nedelja – Rožnovenska

7:30h - za farane 
10h  Janez in Katarina Nagode, Rovtarske Žibrše 14
14h – Rožnovenska pobožnost

Ponedeljek 18h  Brigita Trček, godovna, Rovte 82a
Torek Sv. Janez Leonardi, duhovnik

18h   Jože in Marija Žakelj, obletna, Rovtarske Žibrše 22
Sreda 18h   Franc Jereb, obletna, Rovte 125
Četrtek 18h  Jože Turk, obletna, Rovtarske Žibrše 7a
Petek Maksimiljan Celjski, mučenec

18h  Slavko Skvarča, obletna, Rovte 85a
Sobota Celodnevno češčenje za župnijo

8h   starši in bratje Turk, godovna, Petkovec 11b
10h  Julijana Lukančič, Rovte 127
17h  Jože Kržišnik, obletna, Rovte 5

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Job  se  v  svojih  govorih  večkrat  tudi  zelo  pritožuje  čez  Boga  in  mu
marsikaj očita. Zato se pojavlja vprašanje ali odlomki ne mečejo sence na
Jobovo potrpežljivost in ali Job z njimi morda ne »Preklinja Boga v obraz«.
Kakor  je  napovedal  Satan?  Na  postavljeno  vprašanje  je  treba  odgovoriti
takole: Job in njegovi prijatelji se na začetku pogovora zavestno odločijo za
nasprotno  stališče.  Job  zavestno  pusti  ob  strani  svojo  vero  in  vero
prijateljev, ter se postavi na stališče, ki mu ga narekuje njegova izkušnja,
prijatelji pa pustijo ob strani Jobovo preizkušnjo in se postavijo na stališče,
ki  jim ga narekuje  njihova in  tudi  Jobova vera.  Pogovor  dokončno prisili
Joba,  da  izpove  svojo  vero,  prijatelji  pa  morajo  priznati,  da  Jobova
preizkušnja ni bila posledica zavestne krivde.
Job ne reši vprašanja preizkušenj in trpljenja, ampak daje zgled. Kako je 
treba reševati. Bog je izzval Satana, da bi prečistil in preizkusil Jobovo 
zvestobo. Job se je odrekel nasilju in zdržal, ne da bi vedel za skrivnostno 
»stavo« med Bogom in Satanom – ni smel izvedeti zanjo, šlo je namreč 
prav zato, ali bo Job vzdržal, čeprav bo Bog skrivnostno odpovedal.
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28. Navadna nedelja

Evangelij: POHVALA HVALEŽNEGA OZDRAVLJENCA         Lk, 17,11-19
Iz Svetega Evangelija po Luku
Ko je potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je
prišlo naproti deset gobavih mož. Od daleč so se ustavili in na ves glas govorili: »Jezus, Učenik,
usmili se nas!« Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In med
potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim
glasom slavil  Boga.  Padel  je  na  obraz  pred  njegove  noge  in  se  mu  zahvaljeval;  in  ta  je  bil
Samarijan. Jezus pa je odgovoril: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali ni bilo
nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca?« In rekel mu je: »Vstani in
pojdi! Tvoja vera te je rešila.« 

Mašni nameni od 24.10. do 21.10.2007:

Nedelja 26. Navadna - Mihelova
7:30h za farane 
10h   Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
14h – Rožnovenska pobožnost

Ponedeljek Sv. Terezija Jezusova, devica in cerkvena učiteljica
18h  starši Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 35

Torek Sv. Marjeta M. Alakok, devica
18h  Frančiška Artač, obletna, Rovte 91

Sreda Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
18h  Katarina Martinčič

Četrtek Sv. Luka, Evangelist
18h na Praprotnem Brdu  starši Skvarča, Rovte 117

Petek Sv. Pavel od križa, duhovnik
18h   Jakob Skvarča, obletna, Rovte 162

Sobota 8h  Drago Burnik, obletna, Rovte 89a
Nedelja 29. Navadna nedelja – Misijonska

7:30h - za farane 
10h    vsi  Šinkovec, obletna, Rovte 112
14h – Rožnovenska pobožnost

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
7.10. Marja Čuk in Tamara Trpin Marjana Kunc in Tadeja Gnezda
13.10. ob 8h  Franja Tušar in Cilka Jereb

ob 10h Ana Lukančič in Larisa Jereb
ob 17h Tamara Trpin in Matjaž Gnezda 

14.10. Rezka Kavčič in Srečo Nartnik Petra Čuk in Marjana Kunc
21.10. Cilka Jereb in Ana Lukančič Mojca Skvarča in Tadeja Gnezda
Pogrebne maše v oktobru Franja Tušar
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Ostala oznanila:
* V ponedeljek 8.10. je v veroučni učilnici priprava na zakrament 

svetega Krsta za starše in botre. Starši k pripravi prinesite družinsko 
knjižico in rojstni list otroka, botri pa potrdilo o sposobnosti za botra, če 
so iz druge župnije.

* V soboto 13.10. je župnijsko češčenje Svetega Rešnjega Telesa in 
Krvi. Vzemite si čas in pridite k mašam in osebnemu češčenju in molitvi. 
Prilika za sv. spoved bo dopoldne od 7:30 do 11:00 in popoldne od 
15h do 17h.

* Nadškofija Ljubljana je preko Škofijske Karitas Ljubljana in na druge 
načine že pokazala svojo solidarnost z župnijami v naši nadškofiji, ki so 
bile prizadete v zadnji naravni nesreči. O obsegu škode, ki so jo utrpeli 
ljudje in je nastala na cerkvenih objektih in opremi, se je na zadnji seji 
seznanil tudi nadškofijski gospodarski svet. Po posvetu z njim sem sprejel 
odločitev, ki mi jo daje pristojnost kanon 1266 zakonika cerkvenega 
prava, da se nadškofija odpove oktobrski nabirki(pušice ene nedelje v 
oktobru). Namesto te nabirke pa čimprej v župniji oznanite in priporočite 
nabirko za prizadete kraje naše nadškofije v vodni ujmi. Nabirke bodo 
izročene župniji Železniki, ki je utrpela največ škode. Msgr. Alojz Uran 
nadškof, metropolit. Nabirko v naši župniji bomo imeli pri obeh 
mašah na 28. navadno nedeljo 14. oktobra.

* Spovedovanje za veroučence bo v tednu po rožnovenski nedelji. 
Starše, vsaj enega ali dva, prosim za pomoč, da bosta med 
spovedovanjem zagotovljena mir in disciplina.

* Na misijonsko nedeljo bo pri obeh mašah nabirka namenjena za 
potrebe v misijonih.

* Kdor se od veroučencev želi prijaviti za Slomškovo bralno priznanje, naj 
to pove pri verouku.

* Za darovanje na Mihelovo nedeljo se vsem darovalcem iskreno 
zahvalim. Za stopnice za na kor ste zbrali 3.113,95€. Bog plačaj!

* V soboto 20.10. je za člane Župnijske Karitas izobraževanje v Šempetru 
pri Gorici zaključek na Mirenskem gradu. 

* Tisti, ki se pripravljate na zakrament sv. Birme (osmi in deveti razred), si 
v oktobru vzemite več časa za molitev rožnega venca, predvsem ob 
nedeljah popoldne. Priprava na birmo ni samo po katekizmu, je predvsem 
udejanjanje vere v vsakdanjem življenju, ni samo to kar je zaukazano ali 
»mus«. Nekaj naredite za svojo duhovno oblikovanje tudi sami, 
prostovoljno. Naj vam ne bo žal časa, ki ga boste za to namenili. Starše 
pa prosim, da jih pri tem podpirate, ne pa ovirate.

* V soboto 13.10. na dan celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa
in Krvi prvi razred nima verouka.

Ministriranje:
Teden od 7.10. – 14.10. Vid Treven, Lovro Skvarča in Rok Hodnik
Teden od 14.10. – 21.10. Roman Petkovšek. Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


