
 

Visoka Pesem

Ime Visoka Pesem (hebrejsko: Pesem pesmi), pomeni najlepšo in
najvzvišenejšo  pesem.  Knjiga  slika  v  pesniški  obliki  nadnaravno
ljubezen med Bogom in  človeštvom pod podobo naravne ljubezni
med ženinom in nevesto.

Sveto pismo razmerje med Bogom in izraelskim ljudstvom večkrat
imenuje  zaroko  ali  zakon.  Prerok  Jeremija  pravi:  »spominjam se
miline tvoje mladosti, tvoje zaročne ljubezni, ko si hodil za menoj v
puščavi, v deželi brez setve«. Bog ljubi izvoljeno ljudstvo kot ženo in
mu izkazuje dobrote, dokler mu je zvesto. Če pa ljudstvo odpade od
Boga in časti malike, se razdere ta duhovni zakon. Sveto pismo pravi
v  tem  primeru,  da  greši  s  prešuštvom,  da  prešuštvuje  s  tujimi
bogovi.

Prerok Izaija slika v petem poglavju božjo ljubezen do Izraelskega
ljudstva  v  obliki  prilik,  v  kateri  je  Bog  vinogradnik,  Izrael  pa
vinograd. Skoraj prav to priliko ponavlja Kristus. V novi zavezi sv.
Janez  Krstnik  Kristusa  imenuje  ženina,  ki  mu je  Cerkev nevesta.
Kristus  je  sam sebe  imenoval  ženina  Cerkve.  Tudi  apostol  Pavel
govori o Kristusu kot možu in o Cerkvi kot njegovi zaročenki. Apostol
Janez pa imenuje Cerkev nevesto in zaročnico Jagnjetovo.

Visoka Pesem govori o ženinu in nevesti in o njuni medsebojni
ljubezni.  Izraelci  so  razumeli  Visoko  Pesem  kot  pesnitev  o
nadnaravni ljubezni med Bogom in izraelskim ljudstvom.  >>
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Jezusov Krst

Evangelij: JEZUS OB KRSTU VIDI SVETEGA DUHA               Mt 3,13-17

Iz Svetega Evangelija po Mateju

Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti.  Janez ga je hotel
odvrniti od tega in je rekel: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni.« Jezus je odgovoril in
mu dejal: »Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost.« Tedaj mu je pustil.
Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se
je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad
katerim imam veselje.«

Mašni nameni od 13.1. do 19.1.2008: 

Nedelja Jezusov Krst, praznik
7:30h – za farane 
10h  Franc Kavčič, obletna in Marjanca, godovna, Petkovec 8

Ponedeljek Feliks Nolamski, duhovnik
18h  Pavle Šemrov, obletna, Rovte 77a

Torek Pavel, puščavnik
18h   Jožefa Albreht, osmi dan, Rovte 61

Sreda 18h   Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73
Četrtek Sv. Anton Puščavnik, opat

18h   Frančiška in Anton Artač, godovna, Rovte 91
Petek Sv. Marjeta Ogrska, devica

18h  starši Jereb, obletna in Terezija Pivk, Rovte 157
Sobota 8h  Štefan Menard, godovna, Rovte 66

==============================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Niso  torej  razlagali  tako kakor,  da  bi  bila  to  navadna naravna
ljubezenska  pesem.  Enako  so  Kristjani  videli  izraženo  duhovno
zaročno  ali  zakonsko  ljubezen  med  Kristusom  in  Cerkvijo.Ta
nadnaravna  ljubezenska  zveza  med  ženinom Bogom in  njegovim
ljudstvom,  nevesto,  se  je  nepopolno  uresničila  v  stari  zavezi,
popolno  pa  v  novi  zavezi  med  Kristusom(ženinom)  in  njegovo
Cerkvijo(nevesto).  Ker  se  pa se  razmerje  Kristusa  do posamezne
duše sme razumeti kot duhovni zakon, se morajo lepe podobe, ki se
nanašajo  na zakonsko ljubezen med Bogom in  Izraelom,  ali  med
Bogom in Cerkvijo, prenašati tudi na ljubezen posamezne duše do
Boga, posebno na ljubezen največje človeške duše, presvete Device
Marije.

>>
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2. Navadna nedelja

Evangelij: JAGNJE BOŽJE ODJEMLJE GREH SVETA          Jan 1,29-34

Iz Svetega Evangelija po Janezu

Naslednji dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh
sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. in
jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem v vodi, da se on razodene Izraelu.« In Janez je
izpričal: »Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal;
tisti, ki me je poslal krščevat v vodi, mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti
krščuje v Svetem Duhu.‹ In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.«

Mašni nameni od 20.1. do 27.1.2008:
Nedelja 7:30h za farane 

10h   Ivanka Pivk, Rovtarske Žibrše 28
Ponedeljek Sv. Neža, devica in mučenka

18h  Neža Filipič, godovna, Rovte 77a
Torek Sv. Vincencij, diakon in mučenec

18h  Zogarjevi, dano iz Medvedjega Brda
Sreda 18h  Nada Kosem, obletna, Rovtarske Žibrše
Četrtek Sv. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj

18h  Marica Mlinar in Tilka Rupnik, Rovte 6
Petek Spreobrnitev apostola Pavla, praznik

18h   Edvard Marolt, trideseti dan, Petkovec 42
Sobota Sv. Timotej in Tit, škofa

8h   starši Košir, godovna, Rovte 82i
Nedelja 3. Navadna nedelja - Svetopisemska

7:30h – za farane 
10h  Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21

==============================================================================
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

O osebah, ki nastopajo v Visoki Pesmi zvemo sledeče. Nevesta, ki
opravlja  poljska  dela  na  vrtu  in  v  vinogradu;  poleg  tega  je  tudi
pastirica. Njen dom je na višini v tihi dolini sredi vinske trte, vrtov z
raznim drevjem, sadjem in cvetjem. Poleg neveste se omenja njena
mati in njeni bratje. Ženin biva v mestu. Gore, pašniki in pustinja
ločijo  ženina  od  neveste.  Nastopajo  še  hčere  Jeruzalemske  izbor
ljudstva. Po napisu je Visoka Pesem Salomonova pesnitev. Hebrejski
izraz  za  Salomonova  pa  lahko  pomeni  tudi  o  Salamonu  ali  za
Salomona. Zato nekateri mislijo, da je Visoko Pesem spisal neznan
pesnik, ki je živel v času velikih prerokov, ki so v svojih govorih in
spisih  udomačili  rabo  zakona  za  podobo  nadnaravne  zveze  med
Bogom in božjim ljudstvom.
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Ostala oznanila:

* Po prazniku Jezusovega Krsta nastopi v liturgiji »Čas med letom«. Barva 
mašnih oblačil je zelena. Letos je ta čas kratek – samo štiri navadne nedelje. 
V liturgiji na delavnik beremo iz knjige: berila in evangeliji za delavnike: 2 
(berila leto 2).

* V ponedeljek 14.1. ob 19h imajo v župnišču svoje redno srečanje 
člani Župnijske Karitas. Če še kdo želi sodelovati se lahko pridruži.

* V sredo 16.1. ob 19h je v župnišču srečanje za člane ŽPS. Tema 
srečanja: Naše poslanstvo št. 41: Metka Klevišar – odnos družine do 
ostarelih, bolnih in žalujočih, str. 39.

* Vsako leto v mesecu januarju obhajamo ekumensko osmino (teden 
molitve za edinost kristjanov) od 18.1. do 25.1., ko obhajamo praznik 
spreobrnitve apostola Pavla. Letos bo potekal pod geslom: »Neprenehoma 
molite« (1 Tes 5,17). 
V letu 2008 osmina obhaja svojo stoletnico. Pred sto leti jo je v ZDA v zvezni
državi New York prvič obhajal od 18. do 25. januarja anglikanski duhovnik 
Paul Wattson. Za vsak dan je določena izbrana božja beseda, razmišljanje in 
prošnje za vse potrebe. 
Tudi mi se pridružimo prošnji, »da bi bili vsi eno«, saj živimo v državi
z različnimi veroizpovedmi.

* Podelitev zakramenta svete Birme bo v letu 2008 v župniji 1. Junija ob 9h 
dopoldne. Birmovalec bo ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik.

Ministriranje:

Teden od 13.1. – 20.1.08 Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc
Teden od 20.1. – 27.1.08 Vid Treven, Lovro Skvarča in Rok Hodnik

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
13.1.08. Cilka Jereb in Srečo Nartnik Tadeja Gnezda in Marjana Kunc
20.1.08 Franja Tušar in Tamara Trpin Ana Lukančič in Matjaž Gnezda
27.1.08 Rezka Kavčič in Jože Treven Marjana Kunc in Lovro Skvarča
Pogrebne maše v januarju Marjana Kunc

Zastonj pričakujemo lepšo bodočnost
od spremembe zakonov, 
od izboljšanja državnih ukrepov.
Temeljito ozdravljenje mora priti od znotraj!
Po boljših ljudeh skrbimo za boljše čase.

Anton Martin Slomšek
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