
 

Sirahova Knjiga

     Knjiga se odlikuje po tem, da je v stari zavezi edina, katere pisca
razmeroma dobro poznamo. Spisal je Sirahov sin Jezus(hebr. Ben Sirah).
Krščanska  tradicija  jo  je  imenovala  »Cerkvena  Knjiga«  ali  »Knjiga
shodov«.  S  tem  je  posebej  poudarila  njen  pomen  pri  poučevanju
katehumenov.

Sama knjiga nam pove, da je bil Sirah ugleden Jeruzalemec, pismouk,
ki je bil že od mladosti prežet z ljubeznijo do postave in si je prizadeval,
da bi tudi drugim posredoval sadove svojega razmišljanje in izkušenj s
tem, da bi ustanovil svojo šolo. Ker je bil sam vnet iskalec modrosti, je
znal izkoristiti svoja potovanja v tujino, najbrž na bolj ali manj uradnih
poslanstvih. Ta poslanstva so mu večkrat dala spoznati težave poti, na
katerega je Bog pošiljal. V splošnem se zdi, da je imel srečno in mirno
življenje v krogu žene, ki si jo je preudarno izbral in otrok, ki jih je trdo
vzgajal,  da  bi  se  izognil  poznejšim  nevšečnostim.  Njegovi  resnobni
nasveti  dajo  slutiti,  da  je  v  Jeruzalemu  opravljal  pomembno  službo,
morda v odboru, ki je moral pod vodstvom velikega duhovnika vladati
deželi. Kljub njegovi zavzetosti za tempelj za duhovništvo in bogoslužje
pa ni mogoče trditi, da bi bil duhovnik.

Sirah  je  predvsem  knjiga  o  modrosti,  ki  se  predstavlja  kot  dedič
starodavnega izraelskega izročila. Pri Sirahu opazimo vpliv Joba, vendar
je videti bolj kot razlagalec Pregovorov.

Misel o strahu gospodovem srečujemo v knjigi tako pogosto, da so
nekateri  v  tem »strahu«  hoteli  videti  osnovno  idejo  knjige.  V  resnici
posega v precejšen del verskega življenja.                                      >>

Oznanila od 10. 2. do 24. 2. 2008, Leto IV. št. 3

Leto I. št. 2



1. Postna nedelja 

Evangelij: JEZUS SE POSTI, HUDIČ GA SKUŠA                              Mt 4, 1-11

Iz Svetega Evangelija po Mateju
Tedaj je Duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal.  Ko se je postil štirideset dni in
štirideset noči, je postal naposled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci,
naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.«
Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel: »Če si Božji
Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval in: Na rokah te bodo nosili, da
z nogo ne zadeneš ob kamen.«
Jezus mu je odgovoril: »Pisano je tudi: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« 
Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo
slavo ter mu rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.« Jezus mu je tedaj dejal:
»Poberi se, satan, kajti pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«
Tedaj ga je hudič pustil, in glej, angeli so pristopili in mu stregli.

Mašni nameni od 10.2. do 16.2.2008: 

Nedelja 7:30h – za farane 
10h  Franc Brenčič, godovna, Petkovec 39
14h – Križev pot v cerkvi, vodijo ga člani Župnijske Karitas

Ponedeljek Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov
18h  Marija Trpin, obletna, Rovte 122

Torek 18h   Frančiška Treven, obletna in godovna, Praprotno Brdo 7
Sreda 18h   starši Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 38
Četrtek Sv. Valentin (Zdravko), mučenec

18h   iz družine Mlinar, Rovte 7
Petek 18h Križev pot,  Vinko Cigale, godovna, Rovtarske Žibrše 20
Sobota 
Kvatrna

8h  Janez Grum, godovna, Rovte 137

 (Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Osvetljuje pojem osebne pobožnosti  do neskončnega dobrega Bitja,

čigar svetost že sama po sebi od  človeka zahteva, naj krene na ozko pot
pokorščine, če ga hoče doseči. Ta pa se bo prikazala v zvestobi pisavi in
je v nekem smislu isto kot modrost.

Sirahovo pojmovanje Boga in njegovega razmerja do človeka, ki se
bolj  naslanja  na  lastno  izkušnjo  kakor  na  umovanje,  odgrinja  pristno
pobožnost. Proti določenim tedanjim zakonom brani vero izročilo: Bog je
večen in edini, je stvarnik popolnega stvarstva. Sirah je pred stvarstvom
prevzet  kakor  psalmist.  Bog  pozna  vse  z  eno  besedo:  on  je  vse.  S
pravičnostjo in previdnostjo vlada vesolju. Tudi milostljiv je in oprošča. Z
eno  besedo,  Bog  je  »Oče«,  pa  ne  le  Izraela  marveč  vsakega
posameznika. Sirahovo stališče do Stvarnika je torej v trdnem zaupanju,
kar pojasni, zakaj ima molitev v njegovi knjigi tako odlično mesto.    >>
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2. Postna nedelja
Evangelij: JEZUSOV OBRAZ SE ZASVETI KOT SONCE          Mt 17,1-9
Iz Svetega Evangelija po Mateju
Čez šest dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro, na
samo. Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot
luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu:
»Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju
enega.« Ko je še govoril, jih je obsenčil svetel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni
Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo
prestrašili. In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so povzdignili oči,
niso videli nikogar razen Jezusa samega. In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne
povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo obujen od mrtvih!« 

Mašni nameni od 17.2. do 24.2.2008:
Nedelja 7:30h za farane 

10h   Franc Jereb in Jerebovi, godovna, Rovte 79a
14h – Križev pot v cerkvi, vodijo ga birmanci

Ponedeljek 18h  Ivan Gantar, Rovte 37
Torek 18h  Franc Celarc, obletna, Petkovec 34
Sreda 18h  Janez in Jožefa Jereb, Rovte 41b
Četrtek 18h  Viktor Kogovšek, Petkovec 22
Petek Sedež apostola Petra, praznik

18h Križev pot,  Tomaž Reven, godovna, Rovte 54
Sobota Sv. Polikarp, škof in mučenec

8h   Janez Mlinar, obletna, Rovte 7
Nedelja 3. Postna nedelja

7:30h – za farane 
10h  Valentin Križaj, godovna, Rovte 10
14h – Križev pot

 (Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Sirahova knjiga je pomembno zato, ker je spričevalo neke prehodne
dobe, ko začne judovstvo dobivati razločno podobo. Knjiga nas pouči o
sestavinah judovstva, ki mu bo kasneje farizejska premoč dala molitveno
podobo.

Mnoga vzporedna mesta v Novi zavezi dokazujejo, da so prvi Kristjani,
Siraha zelo cenili. To potrjuje ime EcclesiasTicus, ki so ga dali njegovi
knjigi, in to, da so jo po začetnem obotavljanju uvrstili v kanon Svetega
Pisma.

V našem času, ko si ljudje in kristjani prizadevamo za pristen dialog,
kristjani žal premalo poznamo tisto pravo judovsko literatura. Ta knjižica
modrosti je dolga stoletja hranila izročila Judov in dva tisoč le opisovala
kristjane z bogato snovjo za premišljevanje in molitev. Tudi danes nas
lahko popelje v svet razmišljanja in pomaga bolje razumeti novozavezno
oznanilo.
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Ostala oznanila:
* V ponedeljek, 11. 2. obhajamo god Lurške Matere Božje in Svetovni 

dan bolnikov. Letos mineva 150 let od prikazovanja v Lurdu. Glavna 
slovesnost ob svetovnem dnevu bolnikov bo na Brezjah 11.2. ob 10h. V 
letošnji poslanici bolnim papež Benedikt XVI piše: »Če nas Lurd vodi k 
premišljevanju materinske ljubezni brezmadežne Device do bolnih in trpečih, 
bo bližnji evharistični Kongres v Kanadi  priložnost za češčenje Jezusa 
Kristusa, navzočega na oltarnem zakramentu. Naj kapele v bolnišnicah 
postanejo utripajoče srce, v katerih se Jezus neprestano daruje Očetu za 
življenje človeštva«.

* Na drugo postno nedeljo bo po molitvi križevega pota v cerkvi, v 
zimski kapeli srečanje za vse birmance, botre in starše. Srečanje bo 
imel in vodil gospod Robert Friškovec, zaporniški vikar.

* V ponedeljek, 18. 2. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane 
Župnijske Karitas.

* Člani župnijskega pastoralnega sveta pa ste vabljeni na srečanje v 
sredo, 20. 2. ob 19h v veroučno učilnico. Tema srečanja je: Ali bomo 
preživeli glede na število otrok – Lojze Gosar (Naše poslanstvo št.41, str.45).

* Duhovna obnova za člane Župnijske Karitas: Brezovica, Škofljica, Doljni 
Logatec, Gornji Logatec in Rovte bo v soboto, 23. 2. s pričetkom ob 14h v 
prostorih župnišča v Rovtah. Duhovno obnovo bo vodil prof. dr. Janez Juhant.
Naslov srečanja je »Spoštovanje človeka v dobrodelnosti«. Srečanje se bo 
zaključilo približno ob 16:30h s sveto mašo.

* Birmanci oddajte pri verouku birmanske prijavnice do konca meseca 
februarja, prav tako tudi potrdila za birmanske botre, če so iz druge župnije. 
Tisti, ki imate botre iz domače župnije, izberite takega, ki ustreza duhovnim 
merilom za botra. Če nekdo nič ne hodi k maši, nič ne moli in se ne trudi za 
to, da bi bil dober človek in kristjan, naj sam premisli ali je sposoben za 
botra. (glej birmansko prijavnico)!

Ministriranje:

Teden od 10.2. – 17.2. Urban Cigale, Primož Arhar,
Ambrož Cigale in Rok Hodnik

Teden od 17.2. – 24.2. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
10.2.08 Rezka Kavčič in Cilka Jereb Petra Čuk in Marjana Kunc
17.2.08 Franja Tušar in Jože Treven Ana Lukančič in Matjaž Gnezda
24.2.08 Marja Čuk in Rezka Kavčič Marjana Kunc in Lovro Skvarča
Pogrebne maše v Februarju Matjaž Gnezda
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


