
Knjiga Psalmov
Beseda Psalm je grška in pomeni prvotno pesem, ki se poje ob brenkanju

na strune.  Isto pomeni  hebrejska beseda mizmor  za  psalm.  Grška beseda
psalterion pomeni prvotno glasbilo na strune. Tridentinski cerkveni zbor rabi
izraz psalterium za zbirko psalmov. V hebrejskem se knjiga psalmov imenuje
knjiga hvalnic (Zehilim). Vseh psalmov je 150.

Psalmi so verske pesmi, to je pesniški izraz verskega čustvovanja. Predmet
psalmov  je  predvsem  neskončno  božje  veličastvo,  ki  se  pesniku  kaže,  če
premišljuje  božja  dela  v  stvarstvu,  božje  vodstvo  in  varstvo  izraelskega
ljudstva, božja skrb za človeka. Psalmist boga hvali in slavi, ga zahvaljuje za
njegovo usmiljenje, ga prosi za pomoč v nevarnosti, za odpuščanje grehov, se
veseli, če je z Bogom združen, milo toži, če je od Boga in njegovega svetišča
ločen. Zaradi žalnih čustev se nekateri psalmi imenujejo žalostinke (ob rekah
babilonskih  –  PS  136).  K  tej  vrsti  spadajo  tudi  spokorni  psalmi.  Posebno
pomembni  so  preroški  psalmi,  ki  kažejo  na  Mesija.  Ti  so  ali  neposredno
mesijanski, ki kažejo naravnost na bodočega Mesija ali posredno mesijanski,
ki  imajo  v mislih  najprej  katero osebo Stare zaveze kot  podoba bodočega
Mesija v katerem se pomen psalma šele popolnoma dovršuje.

Psalmi so izraz zasebnega mišljenja in čustvovanja. Ker pa se taka čustva
lahko vzbujajo  tudi  v  drugih,  zato  jih  za  molitev  morajo  rabiti  tudi  drugi,
posamezne  osebe  ali  verska  občina.  Nekateri  psalmi  pa  so  že  naravnost
zloženi za splošno versko rabo. Cerkev je vključila psalme v molitev brevirja,
dele psalmov v smislu, pri  maši,  zakramentih in blagoslavljanju.  Psalmi so
najljubši vzorci za vse prilike človeškega življenja. Psalme so zložili različno
pisatelji ob različnih časih. Pozneje so tako nastale psalme brali, sčasoma v
pet zbirka ali knjig. Psalmi se v petih knjigah takole vrstijo:

1:  1-40; 2.  41-71; 3.  72-88; 4.  89-105; 5.  106-150.  Ta razdelitev  se
pozna po hvalnicah, ki so na koncu prvih štirih knjig: »Hvaljen bodi Gospod
Izraelov Bog, od vekov na veke! Amen, Amen!«                               >>
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29. Navadna nedelja – Misijonska

Evangelij: BOG POMAGA DO PRAVICE                                           Lk 18,1-8
Iz Svetega Evangelija po Luku
Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati. Rekel je: »V nekem mestu je
bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka. In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je
prihajala k njemu in ga prosila: ›Pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku.‹ Dolgo ni hotel,
potem pa je rekel sam pri sebi: ›Čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi,
ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo s svojim prihajanjem izmučila do
konca.‹« In Gospod je rekel: »Poslušajte,  kaj pravi krivični sodnik! Mar Bog ne bo pomagal do
pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam: Hitro jim
bo pomagal do pravice. Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?«

Mašni nameni od 21.10. do 27.10.2007: 
Nedelja 29. Navadna nedelja – Misijonska

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

Ponedeljek 18h  Brenčičevi, Petkovec 39
Torek Sv. Janez Kapistran, duhovnik

18h   Jakob Likar, Rovte 14
Sreda Sv. Anton M. Klaret, škof

18h   Jožef Lukančič, obletna, Rovtarske Žibrše 16
Četrtek 18h – v dober namen, Rovte 120a
Petek 18h  starši Bradeško
Sobota 8h   iz družine Trpin, obletna, Petkovec 28

18h – srečanje 60 letnikov – letnik 1947
v zahvalo za 60 let življenja

Vrnitev na sončni čas! Kazalci eno uro nazaj
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Večina psalmov ima napise, v katerih se omenja ali  čas, kdaj je psalm
nastal, ali pesnik, ki ga je zložil, ali način, ali čas, kako ali kdaj naj se psalm
moli  ali  poje.  Pri  nekaterih  psalmih  so  na  koncu  tudi  pripisi  s  podobnim
pomenom.  Ti  napisi  so,  če  že  ne  naravnost  izvirni,  vendar  prastari  in  se
naslanjajo na prastaro izročilo(tradicijo).

Največ  psalmov  je  zložil  kralj  David.  Napisi  v  hebrejskem  tekstu  mu
pripisujejo 73 psalmov. Morda pa so njegovi tudi nekateri drugi psalmi brez
napisa  ali  anonimni  (brezimni),  kar  se  domneva  iz  navedkov  v  NZ  in  iz
notranjih vzrokov. Poleg Davida so zlagatelji psalmov še člani pevske Korejeve
družine, Asof, Mojzes, Ezan in Salomon.
Kdaj so posamezni psalmi nastali, se težko določi čas, razen pri Davidovih. 
Nekaj jih je nastalo v babilonski sužnosti in po njej.
Ministriranje:
Teden od 21.10. – 28.10. Jaka Logar st., Jaka Logar ml. in Nejc Rupnik
Teden od 28.10. – 4.11. Urban Cigale, Primož Arhar in Ambrož Cigale
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30. Navadna nedelja - žegnanjska
Evangelij: BOG ODPUŠČA SKESANEMU GREŠNIKU          Lk, 18,9-14
Iz Svetega Evangelija po Luku
Nekaterim, ki so zaupali vase, da so pravični, in so zaničevali druge, je povedal tole priliko:  »Dva
človeka sta šla v tempelj molit: eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi
molil  takóle:  ›Bog,  zahvaljujem  se  ti,  da  nisem  kakor  drugi  ljudje:  grabežljivci,  krivičniki,
prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar. Postim se dvakrat na teden in desetino dajem od vsega, kar
dobim.‹ Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel po
prsih in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹ Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni
pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« 

Mašni nameni od 28.10. do 4.11.2007:
Nedelja 30. Navadna - žegnanjska

7:30h za farane 
10h   Valentin Križaj, obletna, Rovte 10
14h – Rožnovenska pobožnost

Ponedeljek 18h  Valentin Skvarča, dano iz Logatca
Torek 18h  Marjana Možina, obletna, Rovte 115
Sreda Sv. Volbenk, škof, dan reformacije

8h  Bernarda Lukan in starši, Praprotno Brdo 3
Četrtek Vsi sveti, slovesni in zapovedani praznik

7:30h za farane 
10h  Bernarda Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3
14h  Tilka Rupnik
17h – molitev rožnih vencev za rajne v cerkvi

Petek
Prvi Petek

Spomin vseh vernih rajnih
8h – za vse verne rajne
18h   Lucija Pišljar, trideseti dan, Rovtarske Žibrše 15

Sobota, Prva 
duhovniška

Sv. Viktorin ptujski, škof in mučenec
8h  Janez in Pavla Treven, Rovte 28

Nedelja 31. Navadna nedelja – zahvalna
7:30h - za farane 
10h  Ludvik in Marija Skvarča, obletna, Rovte 11

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
21.10. Cilka Jereb in Ana Lukančič Mojca Skvarča in Tadeja Gnezda
28.10. Franja Tušar in Marja Čuk Larisa Jereb in Tina Kogovšek
1.11. Cilka Jereb in Srečo Nartnik Tamara Trpin in Matjaž Gnezda

ob 14h  Rezka Kavčič in Marjana Kunc
2.11. ob 8h  Franja Tušar ob 18h  Marja Čuk
4.11. Petra Čuk in Cilka Jereb Ana Lukančič in Tadeja Gnezda
Pogrebne maše v oktobru Franja Tušar
Pogrebne maše v novembru Cilka Jereb
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Ostala oznanila:
* Na misijonsko nedeljo je nabirka pri obeh mašah namenjena za 

potrebe v misijonih. Popoldanska molitev rožnega venca v cerkvi bomo 
namenili kot duhovno podporo našim misijonarjem in misijonarkam. Geslo 
nedelje je: »Vse Cerkve za ves svet«.

* S prvim januarjem 2008, tako določa zakon, bo treba v naših avtomobilih 
zamenjati pakete prve pomoči z novimi po evropskih standardih. Ne zavrzite 
starih. Z njimi pomagate reševati stisko v misijonih. Prinesite stari paket v 
župnišče (v cerkev), od koder bo prišel v roke naših misijonarjev in posredoval 
vašo dobroto tretjemu svetu. Geslo je: »Paket prve pomoči – v misijone se 
seli, Slovenec ga daruje – da življenje tam rešuje«. 

* Za nedeljsko nabirko, ki je bila namenjena za župnijo Železniki, ki je ob 
poplavah utrpela največ škode ste zbrali 956,85€. Zanjo se vam iskreno 
zahvalim. Župnik.

* V četrtek 25.10. je ob 20h v župnišču srečanje za člane ŽPS. Tema 
srečanja: Kaj lahko župnijska stori za vzgojo za krščanski zakon / družino 
(Bernarda Kejžar, Sorica); naše poslanstvo št. 41, str 27.

* Iz sobote 27.10. na nedeljo 28.10. je vrnitev na sončni čas. Kazalce na 
uri premaknemo za eno uro nazaj.

* 30. navadna nedelja je žegnanjska nedelja. Praznujejo jo v posvečenih 
cerkvah, kjer ne vedo za dan posvetitve. Za našo župnijsko cerkev je dan 
posvetitve znan, na kar nas spominja zidana kamnita plošča v prezbiteriju – 
13.8.1743.

* V času od 29.10. do 3.11. ni verouka.
* Bolne in ostarele bom obiskal in obhajal namesto na prvi petek v 

novembru, v torek 30.10. v dopoldanskem času.
* V četrtek na praznik vseh svetih bodo po popoldanski maši molitve za rajne v 

cerkvi in na pokopališču. Ob 17h bo v cerkvi molitev rožnih vencev za rajne. 
Namesto pretiranega krašenja grobov s cvetjem in prižiganjem sveč, raje 
darujte za svete maše za rajne ali v kakšen drug namen.

* Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk 
pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah 
in javnih kapelah prvega in drugega novembra in na prejšnjo in naslednjo 
nedeljo, če smo bili pri spovedi ali pri obhajilu, ter molimo po namenu svetega 
očeta ( npr. Oče naš).

* Na dan spomina vseh vernih rajnih bodo molitve za verne rajne po obeh 
mašah v cerkvi.

* Na zahvalno nedeljo je pri obeh mašah nabirka namenjena za 
električno razsvetljavo in za kurilno olje.

* Na zahvalno nedeljo ob 15h je v Domu Krajanov  dobrodelni koncert, ki 
ga pripravlja Župnijska Karitas. Geslo koncerta je: »Ali me imaš rad? Mož in 
žena, oče mati – temelj družine«. Lepo vsi povabljeni.

* V ponedeljek 5.11. bo od 16h do 18h spodnjih prostorih župnišča zbiranje 
poljskih pridelkov za duhovniški dom v Ljubljani. 
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


