Oznanila od 24. 2. do 9. 3. 2008, Leto IV. št. 4
Prva in druga knjiga Makabejcev
Makabejci so se najprej imenovali udje Matatijeve rodbine, ko je njen
član Juda dobil zaradi hrabrosti in vojnih uspehov priimek Makkaba –
kladivo. Rodbina Makabejcev se je bojevala zoper poganski Helenizem.
Tako se je ime Makabejcev preneslo na vse pravoverne Jude te dobe,
zlasti na judovske mučenike te dobe iz časa kralja Antioha IV Epihana.
Ime se je preneslo tudi na tiste Jude, ki so bili preganjani za časa
Ptoloneja IV Filopatorja. V poznejših judovskih spisih pa se je rodovina,
kot vladajoča dinastija imenovala Hasmonejska, kakor ima zapisano
judovski zgodovinar Jožef Flavij.
Prva knjiga pripoveduje o bojih palestinskih Judov za
vero in
svobodo proti Sircem v letih 175 do 134 pr.Kr.. Najprej je zgodovinski
uvod. Prvi del obsega dela Juda Makabejca, ki po smrti svojega očeta
Matakija vodi osvobodilne boje, drugi del obsega dela Judovega brata
Jonatana, tretji del pa njunega brata Simona. Končuje z omembo, da
mu je sledil njegov sin Janez Hirtean. Prva knjiga opisuje dobo
štiridesetih let.
Druga knjiga Makabejcev, pa opisuje samo začetno dobo Makabejcev
(15 let) in končuje z zmago Juda Makabejca nad Sircem Nikanarjenu. Po
uvodnih pismih in po avtorjevem predgovoru knjiga v prvem delu
poudarja praznik tempeljskega posvečenja (Meseca Kosleva), ki ga je
vpeljal Juda Makabejec v spomin na očiščenje in novo posvečenje
Jeruzalemskega templja (164 pr.Kr.). V drugem delu se h koncu omenja
praznik »Nikamarjev dan« (13. Adarja) v spomin Judove zmage nad
Nikanarjem. V epilogu prosi avtor za milo sodbo o svojem delu.
Obe knjigi opisujeta slavne boje Makabejcev za vero in svobodo in
kažeta izredno delovanje božje previdnosti. >>

3. Postna nedelja
Evangelij: IZ KRISTUSA IZVIRA VODA ZA VEČNO ŽIVLJENJE
Jan 4, 5-15.19b-26.39a.40-42

Iz Svetega Evangelija po Janezu
Prišel je torej v samarijsko mesto, imenovano Sihár, blizu posesti, ki jo je Jakob dal svojemu sinu
Jožefu. Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od poti in je kar sédel k studencu. Bilo je
okrog šeste ure.
Tedaj je prišla neka žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus ji je rekel: »Daj mi piti!« Njegovi
učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili hrano. Samarijanka mu je torej rekla: »Kako vendar
ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarijanko, naj ti dam piti?« (Judje namreč nočejo imeti stika s
Samarijani.) Jezus ji je odgovoril in rekel: »Če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti
pravi: ›Daj mi piti,‹ bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode.« Žena mu je rekla: »Gospod, nimaš s čim
zajeti in vodnjak je globok. Od kod imaš torej živo vodo? Si mar ti večji kot naš oče Jakob, ki nam
je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina?« Jezus je odvrnil in ji
rekel: »Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. 14 Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal,
ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno
življenje.« Žena mu je rekla: »Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem
zajemat.«
»Gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite, da je kraj, kjer ga
je treba častiti, v Jeruzalemu.« Jezus ji je rekel: »Veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili
Očeta ne na tej gori ne v Jeruzalemu. Vi častite, česar ne poznate, mi pa častimo, kar poznamo, kajti
odrešenje je od Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in
resnici. Prav takih častilcev si namreč želi Oče. Bog je duh, in kateri ga častijo, ga morajo častiti v
duhu in resnici.« Žena mu je dejala: »Vem, da pride Mesija (kar pomeni Maziljenec). Ko pride, nam
bo vse oznanil.« Jezus ji je rekel: »Jaz sem, ki govorim s teboj.«
Veliko Samarijanov iz tistega mesta je začelo verovati vanj zaradi ženinih besed. Ko so Samarijani
prišli k njemu, so ga prosili, naj ostane pri njih; in ostal je tam dva dni. Zaradi njegove besede jih je
še veliko več začelo verovati. Ženi pa so govorili: »Ne verjamemo več zaradi tvojega
pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta.«

Mašni nameni od 24.2. do 1.3.2008:
Nedelja
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota

7:30h – za farane
10h  Valentin Križaj, godovna, Rovte 10
14h – Križev pot (vodi ga mladinski pevski zbor)
18h  Matilda Leskovec, obletna, Rovte 104e
18h  Lucija in Jože Pišljar, Medvedje Brdo 14
18h  Ana in Franc Popit, Rovte 37
18h  Franc Logar in starši, Rovte 128a
18h Križev pot,  Julijana Lukančič, godovna, Rovte 104c,
 Jože Treven, trideseti dan, Rovte 13, mašuje g. Jože Treven
8h  Pavla Treven, obletna, Rovte 28

Ministriranje:
Teden od 24.2. – 2.3.
Teden od 2.3. – 9.3.

Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
Jakob Logar st. Jaka Logar ml.,
Nejc Rupnik in Vid Treven
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4. Postna nedelja
Evangelij: JEZUS ODPRE OČI SLEPOROJENEMU
Iz Svetega Evangelija po Janezu

Jan 9,1.6-9.13-17.34-38

Ko je šel mimo, je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva Ko je to izgovoril, je pljunil na tla in s slino
naredil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa« (kar v prevodu
pomeni Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je
bil berač, so govorili: »Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil?« Eni so govorili: »On je,« medtem ko so drugi
govorili: »Ne, podoben mu je.« Sam pa je govoril: »Jaz sem.« Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k
farizejem. Tisti dan, ko je Jezus naredil blato in mu odprl oči, je bila sobota. In farizeji so ga spet spraševali,
kako je spregledal. Dejal jim je: »Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.« Nekateri izmed
farizejev so tedaj govorili: »Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.« Drugi pa so govorili: »Kako bi
grešnik mogel delati takšna znamenja?« In bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno rekli: »Kaj
praviš o njem, ker ti je odprl oči?« On pa je rekel: »Prerok je.«
Odgovorili so in mu rekli: »Ves si rojen v grehih, pa nas boš učil?« In vrgli so ga ven.
Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu je rekel: »Veruješ v Sina človekovega?« In ta je
odgovoril ter rekel: »Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?« Jezus mu je rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s
teboj, ta je.« Tedaj je dejal: »Verujem, Gospod,« in se je pred njim poklonil do tal.

Mašni nameni od 24.2. do 9.3.2008:
Nedelja 7:30h za farane
10h  Jože in Marijana Arhar
14h – Križev pot (vodi ga otroški pevski zbor)
Ponedeljek Sv. Kumigunda, cesarica
18h  Marica Mlinar
Torek
Sv. Kazimir, kralj
18h  iz družine Skvarča, Rovte 7
Sreda
18h  starši Jereb in brat Pavel, Rovte 102a
Četrtek
18h  Matija in Cecilija Popit, Rovte 37
Petek
Sv. Perpetua in Felicita, mučenki
Prvi
18h Križev pot,  Konrad Petkovšek, obletna, Rovte 18
Sobota
Sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj,
prva
Dan celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa in Krvi
duhovniška 8h  Ivan Lazar, Rovte 48
10h  Marija Logar, godovna, Rovtarske Žibrše 38
17h  Gabrijela Kržišnik, Rovte 5
Nedelja 5. Postna nedelja - Tiha
7:30h – za farane
10h  Matej in Frančiška Logar, godovna, Rovte 72
14h – Križev pot
(Nadaljevanje iz prve strani)

Dogodke objektivno opisujeta na podlagi pismenih virov in ustnih
izročil. Poudarjata verske koristi, ocenjujeta vedenje in delovanje oseb z
verskega stališča, poveličujeta praznike in tempelj in vrednost
mučeništva za vero sijajnih zgledih starčka Eleazarija in makabejskih
bratov.
>>
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Ostala oznanila:
* Na 3. postno nedeljo je nabirka pri obeh mašah namenjena za
Teološko fakulteto v Ljubljani.
* V tednu po 3. postni nedelji je reden verouk.
* V torek, 4.3. bo po večerni maši v veroučni učilnici sestanek za starše
letošnjih prvoobhajancev (3. razred devetletke).
* Sobota pred 5. postno – tiho nedeljo je namenjena v župniji celodnevnemu
češčenju Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Maše bodo tri. V dopoldanskem
času bo prilika za sveto spoved od 7.30h do 11h, v popoldanskem pa od 15h
do 18h. Na razpolago bodo drugi spovedniki. Prvenstveno je ta dan
namenjen češčenju Svetega Rešnjega Telesa in molitvi. Vzemimo pa ga tudi
kot duhovno pripravo na veliko noč.
* Romanje za bolne in invalide v Lurd ob 150 letnici prikazovanj bo od 14 do
20 julija. Prijavite se do 1.3. v župnišču. Cena je 575€. Romanje bo z vlakom
iz Ljubljane.

Bralci nedeljskih beril:
Datum
24.2.08
2.3.08
8.3.08

Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
Marja Čuk in Rezka Kavčič
Marjana Kunc in Lovro Skvarča
Cilka Jereb in Srečo Nartnik
Petra Čuk in Tamara Trpin
ob 8h Franja Tušar in Jože Treven Tadeja Gnezda in Lovro Skvarča
ob 17h Marjana Kunc in Ana Lukančič
9.3.08
Marja Čuk in Rezka Kavčič
Mojca Skvarča in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v februarju
Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v marcu
Rezka Kavčič
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Prva Makabejska knjiga je pisana v hebrejskem jeziku. Izvirnik se je
izgubil. Ohranil se je le grški prevod Septuaginte iz katerega je nastal
tudi starolatinski in sirski prevod. Druga Makabejeva knjiga je izvirno
pisana Grško.
Avtorja obeh knjig nista znana. O času, kdaj sta knjigi nastali, se da
sklepati. Prva makabejska knjiga omenja na koncu še letopise
duhovništva Janeza Hirkana, ki je umrl leta 103 pr.Kr.. Zato se sklepa
da je knjiga nastala po Hirkanovi smrti, a pred onečaščenjem templja po
Pompeju leta 63 pr.Kr., ker avtor Rimljane opisuje še kot nesebične
prijatelje Judov.
Obe knjigi nista bili najbolj priljubljeni svetopisemski knjigi. Od prvih
krščanskih stoletij naprej sta kristjane pogosta spravljale v zadrego.
Kakšen smisel ima lahko konkretna, krvava in umazana judovska
politična zgodovina drugega predkrščanskega stoletja za nas Kristjane?
Ravno to da banalna in umazana zgodovina v svoji globini počiva v
skrivnostnem božjem naročju, v naročju neizrekljivega in pogosto
neimenovanega Izraelovega Svetega.
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič
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