
Izaijeva knjiga

Izaija  pomeni  –  Gospod  je  rešitev(hebrejsko  Ješajahu).  Izaijevo
mesto na čelu preroških knjig je res zasluženo. Nič se ne more meriti z
njegovim veličastnim videnjem Boga in Slave, ki  čaka božje ljudstvo,
dokler e pridemo do Janezove knjige Razodetja na koncu Nove Zaveze.
Nekateri preroki so bili zgodovinsko pred njim, a nihče ga ni presegel

Bil je sin Amosa, ki pa ni isti kot prerok s tem imenom. Rodil se je in
živel  v  Jeruzalemu  v  8.  stol.  pr.Kr.  Ker  je  bil  v  tesnih  odnosih  s
kraljevsko hišo, je bil najverjetneje kraljevskega rodu. Bil je poročen in
je imel dva sinova. Bog ga je poklical v letu, ko je umrl kralj Ozija(okoli
leta 740 pr.Kr.). Prerokoval je nad 40 let, ko so vladali kralji Jotan(svet
človek kot njegov oče), Ahas(eden najslabših Judovih kraljev) in Ezekija.
Morda je doživel tudi mračne dneve pokvarjenega kralja Manaseja. Od
vsega  začetka  je  vedel,  da  bodo  njegove  besede  naletele  na  gluha
ušesa, vendar je doživel tudi veliko zmago – Slavje. Ko je Senaheribova
vojska  pritiskala  na  Jeruzalemska  vrata  (701  pr.kr.)  je  kralj  Ezekija
sprejel Izaijev nasvet in mesto je bilo rešeno.

Videl je Boga v templju v vsem veličastju. To je zaznamovalo celotno
Izaijevo poslanstvo. Videl je Boga kot »Izraelovega svetega« in tega ni
nikoli pozabil. Videl je greh v vsej njegovi strahoti in tudi tega ni nikoli
pozabil.  Bog  mu je  odpustil  in  ga  sprejel  v  svojo  službo.  Vse  svoje
življenje je oznanjal božjo pravičnost, svaril pred sodbo zaradi greha in
bodril svoje ljudstvo, ker je spoznal Božjo ljubezen, njegovo hrepenenje
po odpuščanju in vso slavo, ki jo hrani za tiste, ki mu ostanejo zvesti.

V Izaijevi knjigi najdemo zbirko videnj in prerokb, ki sodijo v različne
dobe prerokovega življenja.

Oznanila od 20. 4. do 4. 5. 2008, Leto IV. št. 8



5. Velikonočna nedelja - Papeška
Evangelij: KRISTUS JE POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE        Jan 14,1-12
Iz Svetega Evangelija po Janezu
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko
bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in
vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In
kamor jaz grem, poznate pot.« Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli
poznati pot?« Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače
kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli
ste ga.« Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« Jezus mu je dejal: »Filip,
toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš ti
reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih
govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da
sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično,
povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta
bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.

Mašni nameni od 20.4. do 26.4.2008: 

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

Ponedeljek Sv. Anzelm, škof in cerkveni učitelj
19h  Marija Kamin, godovna, Rovte 50a

Torek 19h   Janez Nagode, obletna in Marija, Rovte 141
Sreda Sv. Jurij, mučenec

19h   starši Jereb, obletna, Rovte 41c
Četrtek Sv. Fidelis iz Sigmaringena, duhovnik in mučenec

19h   Janez Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 41
Petek Sv. Marko, Evangelist

18:30h Markova procesija skozi Rovte, urna maša za Rovte
Sobota 8h  Ivan Trček, obletna, Petkovec 35

      Marjanca Kavčič, obletna in Franc Kavčič, Petkovec 8 
19h – za srečen zakon
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Že v začetku veroučnega leta sem v cerkvi oznanil in zapisal v oznanila, da 
otroci ne bodo imeli pri verouku žvečilnih gumijev in bombonov v ustih in 
žvečili, prav tako tudi ne mobitelov. Očitno pri nekaterih nič ne zaleže, 
predvsem v višjih skupinah (od 5. naprej). Vsako veroučno uro moram koga 
spomniti, nekatere tudi po štirikrat ali petkrat. Odnos do duhovnika je porazen,
ne poznajo osnovnih manir obnašanja in kulture. Iz molitve se norčujejo. Zdi 
se mi, da nekateri počnejo to nalašč ali celo iz hudobije, kako bi kljubovali 
duhovniku in na vsak način uveljavili svojo voljo. Pri verouku bom zahteval red
in disciplino, pa če je to komu po godu ali ne. Če se kdo ne more zdržati tega 
reda, ima prosto voljo in pot, da si obiskovanje verouka izbere v župniji kjer to
dovoljujejo.                                                                            Župnik.



   6. Velikonočna nedelja – nedelja turizma
Evangelij: JEZUS IMA VSO OBLAST V NEBESIH IN NA ZEMLJI   Mt 28,16-20
Iz Svetega Evangelija po Mateju
Enajst učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naročil. Ko so ga zagledali, so
se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa 
oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v ime
Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: 
jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

Mašni nameni od 27.4. do 4.5.2008:
Nedelja 7:30h za farane 

10h  Marija Treven, Petkovec 46
Ponedeljek
Prošnji dan 

Sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec
19h  Alojzij Malavašič, obletna, Rovte 51

Torek
Prošnji dan

Sv. Katarina Sienska, devica in cerkvena učiteljica, 
sozavetnica Evrope
18:30h začetek prošnje procesije pri Petrovčevi kapelici 
       Marija Cigale, godovna, Rovtarske Žibrše 20

Sreda
Prošnji dan

Sv. Pij V
19h  Franc Trpin, godovna, dano iz Logatca

Četrtek Gospodov vnebohod, slovesni praznik
Sv. Jožef Delavec; začetek Šmarnične pobožnosti
8h  Pavle Lukan, obletna in godovna, Praprotno Brdo 2
19h  Miro Treven, Rovte 106 (pri maši bodo šmarnice)

Petek
Prvi Petek

Sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj
19h  Cvetka Žniderič, trideseti dan, Rovte 81a

Sobota Prva 
Duhovniška

Sv. Filip in Jakob, apostola
8h   Ludvik, Marija in Janez Trepal, obletna, dano iz Vrhnike

Nedelja 7. Velikonočna – nedelja sredstev družbenega obveščanja
7:30h – za farane
9h začetek Florijanove procesije na Praprotno Brdo
 sveta maša v čast Sv. Florjanu
18h – šmarnice pri  Zadrugarjevi – Tončkovi kapelici

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
20.4.08 Jože Treven in Marja Čuk Mojca Skvarča in Matjaž Gnezda
25.4.08 Ob 18:30h Tadeja Gnezda
27.4.08 Cilka Jereb in Srečo Nartnik Tamara Trpin in Lovro Skvarča
1.5.08 Ob 8h  Marja Čuk In Franja Tušar ob 19h Ana Lukančič in Mojca Skvarča
4.5.08 Rezka Kavčič in Jože Treven Marjana Kunc in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v aprilu Mojca Skvarča
Pogrebne maše v maju Franja Tušar
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Ostala oznanila:
* 20. 4. popoldne je na Brezjah molitev za duhovne poklice, ki ga vodi 

in pripravi dekanija Vrhnika. Kdor more naj se tega srečanja udeleži, ali 
pa naj v ta namen doma kaj zmoli ali napravi kakšno dobro delo.

* Na peto velikonočno nedeljo obhajamo obletnico izvolitve Papeža Benedikta 
XVI. Zato bomo po obeh mašah zapeli zahvalno pesem in molili za papeža.

* Na god sv. Marka bomo imeli prošnjo procesijo skozi naselje Rovte. 
Pričetek procesije izpred župnijske cerkve ob 18:30h. Po procesiji je sveta 
maša. Molitev v procesiji bo potekala preko mikrofona in zvočnika. Molitev 
vodi en molivec, ostali odgovarjate. Tako bo pri vseh procesijah.

* Vsi trije dnevi pred Vnebohodom so v Sloveniji prošnji dnevi, (letos 28.,29. in
30.4.) v obliki procesij. Molimo ne samo za blagoslov na polju ampak tudi za 
blagoslov drugega človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodenj, 
vojske in drugih stisk. Med procesijami molimo rožni venec ali pa Litanije 
vseh svetnikov.

* V torek 29.4. ob 18:30 se za prošnjo procesijo na Petkovec zberemo 
pri Petrovčevi kapelici, od koder bo šla procesija v cerkev sv. Hieronima, kjer 
bo sveta maša.

* V času od 28. 4. – 3. 5. ni verouka. Birmanci imate od 28. 4. – 30. 4. na 
Bledu pri sestrah redovnicah duhovne vaje. Tisti, ki ste se prijavili se boste 
tja odpeljali z avtobusom, prav tak ose boste tudi vrnili. 

* 1. maja pričenjamo mesec šmarnic. Ta dan je tudi praznik 
Gospodovega vnebohoda. Šmarnična pobožnost bo pri večerni maši. Ob 
delavnikih bodo šmarnice med mašo, ob nedeljah pa pri različnih kapelicah 
ob 18h. Letošnje šmarnično branje je posvečeno družini in nosijo naslov: 
Kraljica družine. Spisal jih je Jože Kužnik.

* Za prvi petek v mesecu, 2. maja, bom v dopoldanskem času obiskal in
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši je posvetilna 
molitev v čast Srcu Jezusovem z blagoslovom. 

* Na prvo soboto v maju bomo po maši molili za nove duhovne in 
redovne poklice.
Ta dan je v župniji Horjul srečanje mladine iz Vrhniške dekanije 
(delavnice in sv. maša.)

* Na 7. velikonočno nedeljo obhajamo god sv. Florjana. Iz Rovt bo šla 
Florjanova procesija ob 9h dopoldne v cerkev sv. Nikolaja na 
Praprotno Brdo. Tam bo sv. maša. Po maši bo darovanje za potrebe 
tamkajšnje cerkve. Priporočimo se sv Florjanu naj nas varuje časnega in 
večnega ognja.
Ministriranje:
Teden od 20.4. – 27.4. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
Teden od 27.4. – 4.5. Jakob Logar st., jaka Logar ml., 

Nejc Rupnik in Vid Treven
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