
Knjiga pregovorov
Ta knjiga je starozavezna modrostna knjiga. V hebrejščini se imenuje

Mišle  Šelomo.  Jedro  knjige  predstavljajo  kratki,  enovrstični  izreki,
pregovori, v prvem in zadnjem delu pa so malo daljše razprave in več
vrstične pesmice vse v vezani besedi. Slog določajo značilne hebrejske
pesniške  oblike.  Izražanje  je  kratko  in  jedrnato.  Slog  je  zgoščen  in
izbrušen. Pregovori so sočni, oprijemljivi in bistroumni. Kakor pri vseh
narodih, tako je tudi marsikateri svetopisemski pregovor na prvi pogled
skrivnosten,  treba  je  poiskati  njeno  konico.  Pridigar  pravi,  da  so
pregovori kakor osti, s katerimi so zbadali in poganjali  vole, in kakor
klini s katerimi so pritrjevali šotor pred viharjem (prim. Prd 12,11).

Knjiga pregovorov je sestavljena iz naslednjih delov: 
1. razprava o modrosti
2. Salamonovi pregovori – prva zbirka
3. Beseda modrih – prva zbirka
4. Beseda modrih – druga zbirka
5. Salamonovi pregovori – druga zbirka
6. Agúrjeve besede
7. Lemuélove besede
Natančen čas nastanka knjige ni znan. Naslov jo pripisuje Salamonu

(10. stol. pr.Kr.). Zložil naj bi tri tisoč pregovorov. Salamon ni napisal
knjige  v  takšni  obliki,  kakor  je  danes.  Na  začetku  druge  zbirke
Salamonovih pregovorov beremo, da so jih zbrali možje Judovega kralja
Ezekija.  Kdaj  sta nastali  zbirki  besed modrih in  kdo sta bila  Agúr in
Lemuél, ni znano. Verjetno je knjiga dobila sedanjo obliko v času po
vrnitvi iz babilonske sužnosti, morda pa okoli štiristo pr.Kr.              >>
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1. Adventna nedelja – Leto A

Evangelij: JEZUS OPOMINJA, NAJ BOMO PRIPRAVLJENI               Mt 24,37-44
Iz Svetega Evangelija po Mateju
Kakršni so bili namreč Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Kakor so namreč
v tistih dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo, in niso
spoznali, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Takrat
bosta dva na polju: eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta mleli na kamnu: ena bo sprejeta, druga
puščena. Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod! Vedite pa, da bi bil hišni
gospodar buden, če bi vedel, ob kateri straži pride tat, in ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. Zato
bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.«

Mašni nameni od 2.12. do 8.12.2007: 
Nedelja 1. Adventna nedelja – Leto »A«

7:30h – za farane 
10h  Edo Grdadolnik, obletna, Rovte 116
14h – Adventna pobožnost

Ponedeljek Sv. Frančišek Ksaver, duhovnik
18h  Ivana Šemrov, obletna, Rovte 100a

Torek Sv. Barbara, devica in mučenka
18h   Franc Kavčič, godovna, Rovte 12

Sreda 18h   Jožefa Trpin in vsi  Istenič, Rovte 126
Četrtek Sv. Nikolaj (Miklavž), škof

18h na Praprotnem Brdu   Silva Albreht, obletna 
in za zdravje Praprotno Brdo 6

Petek 
Prvi Petek

Sv. Ambrož, škof in cerkveni učitelj
18h  starši Jereb, obletna, Rovte 132

Sobota Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik
8h  Marija Leskovec, godovna, Rovte 104e
17h  Franc Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 42

(nadaljevanje iz naslovne strani)

Ker že tedaj verjetno niso več poznali imen resničnih sestavljavcev in
ker so imeli Kralja Salomona za vzor vseh modrih, so dali vse pregovore
pod njegovo ime.

Kakor v drugih modrostnih knjigah tudi v Pregovorih odmevata prva
dva dela stare zaveze, to sta Postava in Preroki. Tesno povezanost med
postavo, preroštvom in modrostjo je potrdil že Mojzes. V Svetem Pismu
biti moder pomeni izpolnjevati postavo.

Za izpolnjevanje postave pa je potreben strah božji. Tudi knjiga 
Pregovorov pravi, da je začetek modrosti strah Božji, tako strah pred 
kaznijo, kakor tudi bojazen, da bi žalili ljubljeno bitje. Pregovori obujajo 
ljubezen do Boga, obujajo pa tudi ljubezen do bližnjega, ko priporočajo, 
kar človeku in njegovemu bližnjemu koristi, in odsvetujejo, kar človeku 
in bližnjemu škodi.                                                                    >>
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2. Adventna nedelja
Evangelij: JANEZ KRSTNIK NAS KLIČE K SPREOBRNITVI             Mt 3, 1-12
Iz Svetega Evangelija po Mateju
Tiste dni se je pojavil  Janez Krstnik in v Judejski puščavi oznanjal  z  besedami: »Spreobrnite  se,  kajti
približalo se je nebeško kraljestvo! To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju:
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!«
Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledij. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom.
Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jeruzalema in vse Judeje in iz vse pokrajine ob Jordanu. Dajali so se mu
krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu precéj farizejev
in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega! Kdo vam je pokazal, kako naj ubežite prihodnji jezi? Obrodite
vendar sad, vreden spreobrnjenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: ›Abrahama imamo za očeta,‹
kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom
na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. Jaz vas krščujem v vodi za
spreobrnjenje; toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu nosil sandale.
On vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. Velnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo
spravil v kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«

Mašni nameni od 9.11. do 16.12.2007:
Nedelja 7:30h za farane 

10h   Darja Mlinar, Rovte 2a
14h – Adventna pobožnost

Ponedeljek 18h  Antonija Trpin, obletna, Rovte 122
Torek Sv. Damaz, papež

18h  Fani Leskovec, Petkovec 23
Sreda Devica Marija iz Guadalupe

18h  Jožefa Skvarča, obletna, Rovte 50
Četrtek Sv. Lucija, devica in mučenka

18h  Janez Mlinar, godovna, Rovte 7
Petek Sv. Janez od križa, duhovnik in cerkveni učitelj

18h   Jože Lukančič, obletna, Petkovec 4
Sobota 8h   Marija Brenčič, godovna, Rovtarske Žibrše 2
Nedelja 3. Adventna nedelja 

7:30h – za farane 
10h  Marija Cigale, dano iz Gor. Logatec
14h – Adventna pobožnost in spovedovanje za božične praznike do 
15:30

(nadaljevanje iz prejšnje strani)

Priporočajo  kreposti:  vero,  upanje,  ljubezen,  modrost,  pravičnost,
srčnost,  zmernost.  Grajajo  razvade:  napuh,  lakomnost,  nečistost.
Nevoščljivost,  jezo,  lenobo,  požrešnost.  Obetajo  mirno  in  srečno
življenje tistemu, ki se jih drži, in napovedujejo kazen, trpljenje in smrt
tistemu, ki jih ne upošteva. Tajko Job kot Pridigar sta morala vsak po
svoji  poti  nazadnje  priti  do  sklepa,  da  je  Bog  pravičen.  Božji  mlini
meljejo počasi, a meljejo na drobno.
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Ostala oznanila:

* S prvo adventno nedeljo, »Nedelja Karitas«, pričenjamo novo 
cerkveno leto in duhovno pripravo na božične praznike. Pri obeh mašah je 
blagoslov adventnega venca. Del nabirke je namenjen za potrebe 
Škofijske Karitas (2/3) in za potrebe domače Župnijske Karitas 
(1/3).

* K adventni pobožnosti ob nedeljah ste vabljeni tudi starši in botri.

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

* Na god sv. Nikolaja(Miklavža) bo maša v cerkvi Sv. Nikolaja na 
Praprotnem Brdu. Pridite v večjem številu, da se priporočimo dobrotniku 
ljudi, predvsem otrok.

* Veroučenci bodo pri verouku prejeli tako kod lansko leto adventne koledarje 
in sodelovali v adventni akciji »Otroci za otroke«, ki traja od 1.12 do 24.12.. 
Za vsak dan je napisana posebna zgodba, ki naj jo podkrepi molitev, maša 
in dobra dela. Skozi ves ta čas pa bo otroke vsak dan spremljala misel: 
Zvezde prižigam – upanje vlivam. »Zvezda biti jaz želim, da drugim 
temo razsvetlim«.

* V soboto, 8.12. na praznik Marijinega Brezmadežnega spočetja prvi 
razred nima verouka.

* Spovedovanje veroučencev za božične praznike bo v tednu po 2. 
adventni nedelji. Za pomoč prosim za vsako skupino vsaj enega od 
staršev, da bo med spovedovanjem zagotovljen red in mir.

* Spovedovanje odraslih in mladine bo na 3. adventno nedeljo 
popoldne od 14h – 15:30h, na razpolago bodo drugi spovedniki.

Ministriranje:
Teden od 2.12. – 9.12. Urban Cigale, Primož Arhar in Ambrož Cigale
Teden od 9.12. – 16.12.. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
2.12. Rezka Kavčič in Cilka Jereb Matjaž in Tadeja Gnezda
8.12. ob 8h Franja Tušar ob 17h Marjana Kunc
9.12. Tamara Trpin in Srečo Nartnik Marja in Petra Čuk
16.12. Cilka Jereb in Franja Tušar Tina Kogovšek in Larisa Jereb
Pogrebne maše v decembru Tadeja Gnezda

 Ob Nedelji Karitas se Župnijska Karitas najlepše zahvaljuje vsem 
dobrotnikom, ki jo podpirate tako materialno kot z molitvijo.
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


