
 

Knjiga Modrosti

Knjiga ima ime po svojem glavnem predmetu, ki je nauk o modrosti.
V  starih  Grških  rokopisih  se  imenuje  Pastis  Salomonova  modrost.
Salomonu  se  namreč  polagajo  v  usta  izreki  o  modrosti,  kakor  je  to
razvidno  zlasti  iz  7.  poglavja.  Modrost,  ki  jo  knjiga  uči,  je  pravo
spoznanje, ki ga človek dobi po premišljevanju božjih resnic, razodetih
po svetem pismu in življenje po teh resnicah. Ta modrost hoče bralce
odvrniti od napačnega pojmovanja o življenju, jih ohraniti  v pravi veri
očetov, ter vneti za življenje po tej veri.

Ob pravem branju nas Knjiga modrosti preseneti z raznolikostjo sloga
in vsebine, ki je narekovala iskanje različnih piscev. Knjiga je bila res
pisana po delih in v časovnih razmikih, a kljub temu razgrinja eno kulturo
in enega pisca.

Knjigo modrosti moramo razdeliti v tri dele: 
1. Človekova usoda v božjih očeh. Ta del postavlja v nasprotje usodo

pravičnega  in  usodo  krivičnika,  ki  pravičnega  zatira.  Ta  del  knjige
skuša opogumiti Jude, saj ji v onstranstvu čaka slava.

2. Hvalnica Modrosti. Ta je položena v usta Salamonu, ki pa ni omejen.
Salamon nagovarja druge kralje in jih vabi, naj prisluhnejo modrosti.
Zdi  se,  da  je  imel  pisec  v  mislih  nejudovske  veljake,  in  ljudi
poganskega  kulturnega  okolja.  Njegovo  sporočilo  je:  Modrost  je
Skrivnostni božji dar kraljem, s katerim jim bog razlaga svojo voljo.
Modrost je tista, ki ve za božjo voljo in ta je tista ki je otipljiva vse od
izhoda Izraelcev iz Egipta in je edinstvena in edina mojstrica, učiteljica
vse zgodovine.                                                                          >>

Oznanila od 27. 1. do 10. 2. 2008, Leto IV. št. 2

Leto I. št. 2



3. Navadna nedelja 

Evangelij: JEZUS IZPOLNJUJE IZAIJEVO PREKBO              Mt 4, 12-17

Iz Svetega Evangelija po Mateju
Ko je slišal, da je bil Janez izročen, se je umaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in se nastanil v
Kafarnáumu, ki leži ob jezeru, v Zábulonovi in Neftálijevi pokrajini, da se je izpolnilo, kar je bilo
povedano po preroku Izaiju:
Dežela Zábulonova in dežela Neftálijeva, ob poti k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja!
Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč; in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence,
je zasvetila luč.
Od  tedaj  je  Jezus  začel  oznanjati  in  govoriti:  »Spreobrnite  se,  kajti  približalo  se  je  nebeško
kraljestvo.«

Mašni nameni od 27.1. do 2.2.2008: 

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

Ponedeljek Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj
18h  Vilibald Slabe, Petkovec 16

Torek 18h   Janez Brenčič, godovna, Petkovec 14
Sreda 18h – urna maša za Rovte za leto 2008
Četrtek Sv. Janez Bosko, redovni ustanovitelj

18h – v čast Mariji Pomagaj za zdravje in v dober namen,
           Rovtarske Žibrše 5

Prvi Petek 18h  starši Leskovec in brat, Petkovec 23
Sobota prva
duhovniška

Jezusovo darovanje – Svečnica, praznik
8h  Ivana Novak, Rovte 131

 (Nadaljevanje iz naslovne strani) 
3. Razmislek o izhodu iz Egipta. Tretji del je daljši in bolj zapleten, kakor

prejšnja  dva  v  njem  se  zvrstijo  primerjave  usode  Izraelcev  in
Egipčanov v  dneh egiptovskih  nadlog.  Vmes pisec  preide  na drugo
tematiko in se skoraj grobo spopade z malikovanjem. Velika nasprotja
in oster ton dajejo misliti, da je pisec v želji braniti Judovstvo »klical k
orožju« vse, ki jim je bilo judovstvo mar.

Knjiga  modrosti  je  judovski  spis,  ki  skuša  zdaj  utrjevati  Judovsko
vernost, zdaj to vernost napraviti sodobno in privlačno. Zato ni čudno, če
se nekatere misli najdejo v novi zavezi. Tudi cerkveni očetje jo pogosto
navajajo.
Knjiga  prinaša  dve  novi  spoznanji  v  modrostnem  svetopisemskem

slovstvu.
1. Duša je neumrljiva. Pisec rešuje primer pravičnika, ki umre, ne da bi

mu bila dobrota povrnjena. Hkrati pa odgovarja na tesnobna Jobova
vprašanja.                                                                            >>
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4. Navadna nedelja
Evangelij: JEZUS OZNANJA KAJ PRINAŠA BLAGOSLOV          Mt 5,1-12a
Iz Svetega Evangelija po Mateju
1 Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta
in jih učil:  »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.
Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.
Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor  vam,  kadar  vas  bodo zaradi  mene  zasramovali,  preganjali  in  vse  húdo  o  vas  lažnivo  govorili.
Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.«

Mašni nameni od 3.2. do 10.2.2008:
Nedelja 7:30h za farane 

10h   Janez Mivšek, obletna, Rovtarske Žibrše 37
14h – Blagoslov sv. Blaža

Ponedeljek 18h  Jakob Trček, Petkovec 35
Torek Sv. Agata, devica in mučenka

18h  Manica in Ludvik Treven, trideseti dan, Rovte 102
Sreda Pepelnica, strogi post, začetek 40 dnevnega postnega časa

18h  Rozalija Petkovšek, obletna, Rovte 18
Četrtek 18h  Anton Trpin, obletna, Rovte 117
Petek Sv. Hieronim Emiliani

18h   Jožefa Albreht, trideseti dan, Rovte 61
Sobota 8h   starši Slabe, obletna, Petkovec 32
Nedelja 1. Postna nedelja

7:30h – za farane 
10h  Franc Brenčič, godovna, Petkovec 39
14h – Križev pot

 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)

   Pove namreč, da duše, ki so na tem svetu preganjane, pred bogom
uživajo  popolno  veselje  in  da  bodo  poplačane  na  dan  »obiskanja«
oziroma sodbe. Dopovedati hoče, da se življenje pravičnika ne konča s
smrtjo  marveč  se  nadaljuje  v  večni  Slavi  pri  Bogu.  Kar  pa  zadeva
krivične jih njihovo vedenje že pred smrtjo oropa nesmrtnosti, na nek
način so že mrtvi. 

2. Poosebljenje modrosti. Pisec poudarja posebno stvariteljsko dejavnost
modrosti  in  njeno  vesoljsko  vlogo.  Modrost,  ki  je  deležna  božjega
življenja in vlada vesolju, je Božje razodetje in razkriva božjo voljo. Ta
modrost je izvor vsega znanja in spoznanja. Modrost se hoče predvsem
poistiti z vsem božjim razodevanjem v zgodovini Izraela in v Stvarstvu,
dopolnjuje božjo ljubezen s tem, ko z dobroto vlada vesolju.
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Ostala oznanila:

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

* V soboto,  2.2. je praznik Jezusovega darovanja ali Svečnica. Pri maši 
je običaj blagoslov sveč. Svečke boste pred mašo dobili v lopi pod zvonikom.

* V nedeljo, 3.2. goduje sveti Blaž, škof in mučenec. Blagoslov sv. 
Blaža, škofa in mučenca bo ob 14h.

* V sredo, 6.2. je Pepelnica. S tem dnem pričenjamo 40. dnevni postni čas, 
v katerem se bomo duhovno, ob božji besedi in molitvi pripravljali na 
velikonočne praznike. Med mašo je blagoslov pepela in spokorni obred 
pepelenja.

* Vse postne petke bomo imeli pred mašo molitve Križevega pota. 
Pobožnost Križevega pota bo na vse postne nedelje ob 14h.

* V Zavodu sv. Stanislav v Šentvidu nad Ljubljano je 2.2. dan odprtih vrat s 
pričetkom ob 8h dopoldne. Kogar zanimajo dejavnosti škofijske klasične 
gimnazije, Jegličevega doma in glasbene šole, naj se tega srečanja udeleži. 
Informativna dneva pa bosta v petek, 15.2. ob 9h in 15h in v soboto, 16.2. 
ob 9h.

* Fantje, ki bi želeli sodelovati pri maši bližje oltarja, vas lepo vabi 
ministrantska skupina, da se jim pridružite! Pokličite na tel:041 276-720.

* Župnijska Karitas Doljni Logatec vabi v nedeljo, 27.1. ob 15h na dobrodelni 
koncert v Narodni domu v Logatec.

Ministriranje:

Teden od 27.1. – 3.2. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
Teden od 3.2. – 10.2. Jaka Logar st., Jaka Logar ml., Nejc Rupnik in Vid Treven

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
27.1.08 Rezka Kavčič in Jože Treven Marjana Kunc in Lovro Skvarča
2.3.08. Ob 8h Cilka Jereb 
3.2.08 Marja Čuk in Srečo Nartnik Tadeja Gnezda in Tamara Trpin
6.2.08 Ob 18h Franja Tušar 
10.2.08 Rezka Kavčič in Cilka Jereb Petra Čuk in Marjana Kunc
Pogrebne maše v januarju Marjana Kunc
Pogrebne maše v februarju Matjaž Gnezda
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


