
Jeremijeva Knjiga

Jeremija je eden izmed štirih starozaveznih »velikih« prerokov. Bralcu
knjige, ki nosi njegovo ime, se predstavi kot velik samotar. »Samoten
sedim«(15,17):  prerok  živi  na  robu  družbe.  Nerazumljen  je  in
preganjan.  Še  tisti,  ki  bi  ga  morali  obkrožati  in  spodbujati,  njegovi
najbližji  se  ne  zmenijo  dosti  zanj.  Ni  ga  pri  njihovih  svatbah  in
žalovanju.  Nikdar  ne  bo  deležen  tolažbe  in  odgovornosti  zakonskega
življenja in očetovstva. Zaprt je v ječo trpinčenj in na silo odpeljan v
Egipt, bo v daljni deželi sklenil svoje življenje, ne da bi se kdo spominjal
njegovega groba.

Jeremija ni  samotar po svoji  volji,  živi  v samoti,  ki  mu ga nalaga
božja Beseda. Če govori, govori zato, ker se mu je »zgodila Gospodova
beseda«(1,4itd). – Beseda, ki je »kakor ogenj, kakor kladivo, ki razbije
skalo«, in zaradi katere se mu tresejo vse kosti. Ta beseda ga priganja,
ločuje od njegovih rojakov in mu povzroča trpljenje. Poskuša se ji upreti
in se začne prerekati z Bogom. To zasledimo v številnih dvogovorih, tako
značilnih  za  knjigo.  Najsilovitejši  so  brez  dvoma  tisti,  ki  jih  sedanji
razlagalci  imenujejo  »Jeremijeve  izpovedi«.  V  njih  se  prerok  bridko
pritožuje zaradi  svoje osamljenosti,  odtujitve in nekoristnosti  svojega
položaja,  vendar  sluti,  da  je  ta  položaj  neizogiben  in  del  njegovega
preroškega poslanstva.

Jeremija je bil po rodu iz Anatota, mesteca nedaleč od Jeruzalema,
kjer je njegova družina imela posestvo. Bil je iz duhovniške rodbine. Za
preroka je bil poklican 626 pr.Kr., ko je bil še mlad(1,6). Potemtakem je
bil rojen v letih okrog 650 – 545 pr.Kr. Leta 608 ga vidimo kako govori
ob vhodu v tempelj, zaradi česar si nakoplje težko obsodbo.           >>
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 7. Velikonočna - Nedelja družbenega obveščanja
Evangelij: OČE NAJ PROSLAVI SVOJEGA SINA                     Jan 17,1-11a
Iz Svetega Evangelija po Janezu
Ko je to izrekel, je povzdignil oči proti nebu in dejal: »Oče, prišla je ura. Poveličaj svojega Sina, da
Sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsemi živimi bitji, da bi dal večno življenje vsem, ki si
mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si
ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga
dal, da ga opravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi,
preden je bil svet.
Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se
držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe; kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal
njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe, ter začeli verovati, da si me ti
poslal. Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji; in vse moje
je tvoje, in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih. Nisem več na svetu; oni so na svetu, jaz pa
odhajam k tebi. Sveti Oče.

Mašni nameni od 4.5. do 10.5.2008: 

Nedelja Sv. Florijan, mučenec – zavetnik gasilcev
9h začetek Florijanove procesije na Praprotno Brdo
 sveta maša v čast Sv. Florjanu
18h – šmarnice pri  Zadrugarjevi – Tončkovi kapelici

Ponedeljek 19h  Jože Treven, godovna, Rovte 4a
Torek Sv. Dominik Savio, dijak

19h   Cekcovi, Rovte 27
Sreda 19h   starši in Konrad Petkovšek, Rovte 18b
Četrtek 19h   Marija Brenčič, obletna, Rovtarske Žibrše 2
Petek Sv. Katarina Bolonjska, redovnica

19h  Jože in Marijana Arhar, obletna, Rovte 104d
Sobota 8h – za zdravje, Rovte 158

18:30 – za srečen zakon
===================================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

V  letih  605-604  prvič  zapiše  svoje  prerokbe,  ki  so  bile  dotlej  le  v
njegovem spominu.  Leta  594 nastopi  proti  drugim prerokom in  kmalu
zatem pošlje izgnancem v Babilon pismo, ki  odločilno vpliva na versko
zavest  Judov  v  diaspori.  Sprl  se  je  s  kraljem Sedetijem in  njegovimi
uradniki.  Med  obleganjem  Jeruzalema  v  letih  588  –  587  in  njegovo
delovanje med rešenci po padcu mesta. Razlikovati moramo tri obdobja
Jeremijeve službe. 
a.) Prvo sega od takrat, ko je bil poklican, pa nekako do leta 605, ko je
bila  odločilna  bitka  pri  Kartemišu.  V  izjemno  prepričljivih  pesnitvah
opisuje  vdor neustavljive vojske, ki bo s severa prihrumela nad Jude in
Jeruzalem. Kralj Joahim hladnokrvno uniči zvitek, na katerem je napisana
Jeremijeva prerokba. To je za Jeremija neuspeh.
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   Binkoštna nedelja
Evangelij: KAKOR ME JE OČE POSLAL, VAS JAZ POŠLJEM IN DAJEM 

SVETEGA DUHA                                                     Jan 20,19-23
Iz Svetega Evangelija po Janezu
Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred
Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je 
pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: 
»Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje
in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih 
zadržite, so jim zadržani.«

Mašni nameni od 11.5. do 18.5.2008:
Nedelja 7:30 za farane 

10h  Anton in Marija Jereb , Petkovec 40
18h – šmarnice in blagoslov kipa LMB pri Lukančku, Rovte 127

Ponedeljek
Binkoštni

Marija Mati Cerkve, praznik
8h  Katarina Jereb, Rovtarske Žibrše 4
19h  Molk (Krznarjeva, dano iz Vrhnike)

Torek Fatimska Mati Božja, god
19h  Darja Mlinar, obletna, Rovte 2a

Sreda 19h  Katarina Martinčič, godovna, Rovte 44
Četrtek Svetovni dan družine

19h  Malči Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 35
Petek Sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec

19h  Cvetka Kavčič, Rovte 12
Sobota 
Kvatrna

Sv. Jošt, puščavnik in redovnik
8h   sestre in bratje iz družine Jereb, Rovte 41c

Nedelja Sv. Trojica – slovesni praznik
7:30 – za farane
10h  Franc Brenčič, obletna, Petkovec 38
18h – šmarnice pri  kapelici na Planinah – v Rovtarskih Žibršah

==================================================================================================
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

b.) Drugo obdobje sega v leta 605 -  587,  do porušenja Jeruzalema.
Jeremijeve prerokbe o vojaškem vdoru se uresničijo. To je konec Judove
neodvisnosti.  Judje  kolebajo  med  navezanostjo  na  Egipt  in  med
Babilonsko  oblastjo.  Jeremija  se  odloči  za  sprejem  babilonskega
gospostva.  Odloči  se  za ljudstvo,  ki  mu je  zvesto  in  mu je  pri  srcu
pravičnost in složno življenje. Odloči se za skupnost, ki bo zvesta zavezi
z Bogom. 
c.)  Tretje  obdobje  se  začne  po  letu  587,  po  zlomu  Jeruzalema.  V
judovski  deželi  se  kažejo  tri  težnje:  obnoviti  deželo  pod Babilonskim
pokroviteljstvom,  boj  in  nasilna  dejanja,  in  izselitev  v  Egipt.  Čeprav
Jeremija ugovarja, ga nasilno odpeljejo v tujo deželo, kjer izgine sled za
njim.
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Ostala oznanila:
* 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. Z vero in zaupanjem se priporočimo sv. Florjanu naj 
nas varuje časnega in večnega ognja.

* V soboto, 10. maja bo v Celju na mestnem stadionu slovenski 
pastoralni dan. Geslo tega dneva je: »Za življenje – za družino«. 
Poudarek bo na temeljni celici družbe in njenih vrednotah. Na srečanju bo iz 
vsake župnije po ena družina prejela sliko svete družine, ki naj bi po tem v 
župniji kot Sveta Družina potovala iz ene družine v drugo in tako med seboj 
povezovala različne družine in starostne skupine. Srečanje bosta prenašala 
TV Slovenije in radio Ognjišče. Spored srečanja bo objavljen v družini. Iz 
naše župnije bo sliko Svete Družine prejela družina Skvarča Niko in Mojca iz 
Rovt 50.
Na to srečanje smo povabljeni vsi farani posebno pa še člani ŽPS.

* Na binkoštni ponedeljek praznujemo praznik Marije Matere Cerkve. Maši 
bosta dve, pri obeh mašah bodo šmarnice.

* V četrtek 15.5. je v župnišču srečanje za člane ŽPS ob 20h. Tema 
srečanja: Družina in prosti čas – Stanko Zver – Bogojina (NP. št. 42, str. 65)

* V nedeljo na Binkošti, 11.5. ob 15h je v župniji Gornji Logatec v župnijski 
cerkvi revija otroških in mladinskih cerkvenih pevskih zborov dekanije 
Vrhnika.
Iz naše župnije ne bodo šli, ker jih premalo hodi na vaje (samo 9).

* Tudi letos bo Župnijska Karitas organizirala romanje bolnih in ostarelih na 
Brezje v soboto 14. junija. Več v naslednjih oznanilih. 

Ministriranje:
Teden od 4.5. – 11.5. Urban Cigale, Primož Arhar

Ambrož Cigale in Rok Hodnik
Teden od 11.5. – 18.5. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
4.5.08 Rezka Kavčič in Jože Treven Marjana Kunc in Matjaž Gnezda
11.5.08 Cilka Jereb in Srečo Nartnik Petra Čuk in Lovro Skvarča
12.5.08 ob 8h Franja Tušar ob 19h Tadeja Gnezda
18.5.08 Rezka Kavčič in Jože Treven Mojca Skvarča in Marijana Kunc
Pogrebne maše v maju Franja Tušar
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