
Knjiga preroka Danijela
Danijel(»sodnik je Bog«), je bil Judovega, plemenitega, morda celo

kraljevega rodu. Pri prvi preselitvi Judov pod kraljem Joakimom leta 605
pr.Kr.  je  prišel  iz  Jeruzalema  v  Babilonsko  sužnost.  Tam  ga  je
Nabukodonozer z drugimi mladeniči sprejel na Kraljevski dvor, kjer je
prejel pouk v jeziku Kaldejcev in bil vzgojen za službo na dvoru. Tudi na
dvoru se je zvesto držal  judovskih jedilnih predpisov.  Bog mu je dal
posebno modrost in dar preroških videnj. Danijel  je ostal  v službi  na
dvoru vsaj do tretjega leta perzijskega kralja Cira (538-529 pr.Kr.). o
njegovi smrti ni nič znanega. Njegov grob kažejo v mestu Suzi. Rimski
martirologij se ga spominja 21. julija.

Ob  branju  Danijelove  knjige,  opazimo,  da  ima  pisec  pred  očmi
predvsem teološko pojmovanje zgodovine.  Zanj vsi  dogodki,  ki  so se
zgodili po babilonskem izgnanstvu, pridejo v božji načrt. Ne glede na
zunanji  videz  kako  kraljestva  prehajajo  iz  ene  roke  v  drugo,  je
navsezadnje  le  Bog  tisti,  ki  vodi  in  upravlja  zgodovino.  Bog  je
neštetokrat  rešil  svoje  ljudstvo;  zato  more  biti  preteklost  zanj  samo
jamstvo tako za sedanje, kakor tudi za prihodnje rešitve. Izrael mora le
v Gospoda ter vztrajati v svoji veri do konca.

V knjigi najdemo poročilo o Nenebukodonezerjevih sanjah, ki jih je
Danijel  razložil  kralju,  o  zlati  podobi,  o  mladeničih  v  ognjeni  peči,  o
Baltazarjevi gostiji in skrivnostnem pisanju ter o pripovedi o Danijelovo
čudežni rešitvi iz levje jame. Knjiga doseže svoj više v 7. poglavju, kjer
srečamo skrivnostni izraz »Sin človekov«. 

Sporočilo  Danijelove knjige je v svojem bistvu predvsem sporočilo
tolažbe.  Obdobje  verskega  preganjanja  v  katerem  hoče  moč  orožja
zadušiti  svobodo  vesti,  poraja  vprašanja,  ki  slej  ko  prej  zahtevajo
odgovor?                                                                                >>
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3. Velikonočna nedelja
Evangelij: UČENCA SPOZNATA JEZUSA PO LOMLJENJU KRUHA Lk 24,13-35

Iz Svetega Evangelija po Luku
In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emavs in je šestdeset stadijev
oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se
pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile
zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: »O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna
sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: »Si ti edini tujec v
Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?« »Kaj neki?« je rekel. Dejala sta: »Kar se je
zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem
ljudstvom; kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali. Mi
pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to
zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu
in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so imele celó videnje angelov, ki so
dejali, da živi. Nekateri izmed naših so šli h grobu in so našli vse takó, kakor so pripovedovale žene,
njega pa niso videli.« In on jima je rekel: »O nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar
so povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?« Tedaj je
začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih.
Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila
sta ga in govorila: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil je, da bi
ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal.
Tedaj  so se  jima odprle oči  in sta ga spoznala.  On pa je izginil  izpred njiju.  In rekla  sta  drug
drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?« Še tisto
uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi. Govorili
so, da je bil Gospod resnično obujen in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se
je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha. 

Mašni nameni od 6.4. do 12.4.2008: 
Nedelja 7:30h – za farane

10h  Jože Trpin, godovna, Petkovec 28
Ponedeljek Sv. Janez Krstnik de la Salle, duhovnik

19h  Ivana Lukančič, obletna, Petkovec 4
Torek 19h   Marijana Blažič, obletna, Rovte 83
Sreda 19h   starši Loštrek, obletna, Rovte 72
Četrtek 19h   Franc Logar, obletna, Rovte 104
Petek Sv. Stanislav, škof in mučenec

19h  Neža Filipič, obletna, Rovte 17
Sobota 8h  Rudolfovi, obletna, dano iz Logatca
================================================================================
 (Nadaljevanje iz naslovne strani)

Kako naj se obnaša verni človek, kadar mu grozijo zanke odpadništva;
V čem je prednost  vere v Izraelovega Boga ob poplavi  krivoverstva;
komu lahko zaupajo tisti, ki se ne odločajo za odpad in morajo zaradi
tega  skozi  hude  preizkušnje  in  stiske;  ter  končno,  kakšen  bo  božji
odgovor na podlost hudodelcev, z druge strani pa na trpljenje vernih? 

>>
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4. Velikonočna nedelja – Nedelja dobrega pastirja

Evangelij: JEZUS JE PASTIR IN VRATA K OVCAM                        Jan 10,1-10

Iz Svetega Evangelija po Janezu
»Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne pride v ovčjo stajo skozi vrata, ampak spleza vanjo od 
drugod, ta je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovc. Njemu vratar odpre in ovce 
poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi ven. Ko vse svoje spusti ven, hodi 
pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo 
bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev.« Jezus jim je povedal to prispodobo, pa niso 
spoznali, kaj jim je govoril.
Jezus je znova spregovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata k ovcam. Vsi, ki so 
prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor stopi 
skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in 
uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.

Mašni nameni od 13.4. do 20.4.2008:
Nedelja 7:30h za farane 

10h na Petkovcu  Marija in Anton Treven, Petkovec 46
Ponedeljek 19h  Franc Kavčič, obletna, Rovte 12
Torek 19h  France in Jože Stariha, godovna, Rovte  41d
Sreda Sv. Bernardka Lurška, devica

19h  Merlakovi, obletna, Rovte 60
Četrtek 19h  Anton Artač, trideseti dan, Rovte 91
Petek 19h  Anka Brenčič, obletna, Rovte 44a
Sobota 8h   Matilda Jeršič, obletna, Rovte 79
Nedelja 5. Velikonočna nedelja - Papeška

7:30h – za farane
10h  Janez Kunc, obletna, Rovte 64

================================================================================
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)
Danijelova knjiga išče odgovore prav na ta vprašanja, ki pa so hkrati

vprašanja vsakega obdobja verske krize. Odgovoriti na ta vprašanja, v
perspektivi, ki jo ima pisec knjige, pomeni posredovati bralcu ključ, da
more spoznati božji načrt, ki se kaže v prijetnih, pa tudi v manj prijetnih
trenutkih  človeške  zgodovine.  Močno  je  poudarjena  misel,  da  Bog
upravlja  in  vodi  človeško  zgodovino  in  da  so  v  njegovi  oblasti  vsa
kraljestva na zemlji, kajti vse ima v njem svoj izvor.

Lahko bi rekli, da je knjiga neke vrste razlaga teologija zgodovine. Ta
je v zanesljivem in dokončnem božjem zmagoslavju. Danijelovo oznanilo
povzema in  razpira  pričakovanja  preteklih,  pa  tudi  prihodnjih  vekov.
Pisec je uspešno dokončal svoje delo, ki je polno enotnosti, navdihnjenja
in trajne vrednosti.
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Ostala oznanila:
* Od 7. 4. do 13. 4. poteka v Cerkvi na slovenskem Teden molitve za 

duhovne poklice. Potekal bo pod geslom: »Družina kraj poklicanosti«. 
Za vsak dan je določeno posebno razmišljanje ob božji besedi. Prisluhnimo 
Jezusovi prošnji: »Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo 
žetev«(Mt 9,38). Polja so pripravljena. Žetev je tudi v današnjem času 
velika. Jezusov poudarek je na prošnji. Naša molitev, zgled, žrtev in 
spodbuda Klicu, pomaga utirati pot v Srce.

* V ponedeljek, 7. 4. ob 19:30 je v župnišču sestanek za člane 
Župnijske Karitas.

* Priprava na zakrament Krsta je v veroučni učilnici v torek,8. 4. po 
večerni maši.

* Srečanje za člane Župnijskega pastoralnega sveta je v sredo 9. 4. ob 
20 v veroučni učilnici. Tema srečanja: Kaj ogroža družino?(Naše 
poslanstvo št.42, str.57).

* Na četrto velikonočno nedeljo je na Petkovcu po maši darovanje za 
potrebe tamkajšnje cerkve.

* Na četrto velikonočno nedeljo, 13. 4. je v župniji Borovnica dekanijsko 
srečanje mešanih cerkvenih pevskih zborov vrhniške dekanije. Ob 14h je 
skupna vaja, ob 15h pa koncert pesmi.

* 19. 4. obhajamo obletnico izvolitve papeža Benedikta XVI. Peta 
velikonočna nedelja je zato papeška nedelja. Po obhajilu bomo Bogu v 
zahvalo zapeli zahvalno pesem.

Ministriranje:
Teden od 6.4. – 13.4. Urban Cigale, Ambrož Cigale,

Primož Arhar in Rok Hodnik
Teden od 13.4. – 20.4. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
6.4.08 Rezka Kavčič in Srečo Nartnik Marjana Kunc in Ana Lukančič
13.4.08 Franja Tušar in Cilka Jereb Rezka Kavčič in Petra Čuk
20.4.08 Jože Treven in Marja Čuk Mojca Skvarča in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v aprilu Mojca Skvarča
============================================================================

Sporočilo Urbi et orbi Svetega očeta Benedikta XVI.        23.03.2008

“Resurrexi,  et  adhuc tecum sum. Alleluia! – Vstal  sem in sem vedno s
teboj.  Aleluja!”  Dragi  bratje  in  sestre.  Križani  in  vstali  Jezus  nam danes
ponavlja  to  oznanilo  veselja:  to  je  velikonočno  oznanilo.  Sprejmimo ga  z
globokim čudenjem in hvaležnostjo!
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


