Oznanila od 18. 5. do 1. 6. 2008, Leto IV. št. 10
Baruhova Knjiga
Baruh (»Blagoslovljeni«) je bil iz imenitnega rodu. Njegov brat Saraja
je imel visoko službo na dvoru. Baruh je bil prijatelj in sodelavec preroka
Jeremija. Po umoru namestnika Godolija so judovski begunci prisilili
njega in preroka Jeremija, da sta se z njimi vred izselila v Egipt. Leta
582 je bil med izgnanci v Babilonu, katerim je Bral svojo knjigo. Z
denarno zbirko in s srebrnimi tempeljskimi posodami so ga izgnanci
poslali v Jeruzalem, da se tam opravi daritev. Knjiga je sestavljena iz
treh delov, pred katerimi je zgodovinski uvod, ki opisuje okoliščine in
namen njenega nastanka.
1. Spokorna molitev izgnancev. Ta molitev izhaja iz književne zvrsti
»narodne izpovedi«, ki je izpričana tudi drugod. Začetek molitve je
odvisen od Danijelove knjige, ali se vsaj opira na podobno izročilo.
Baruh dodaja vprašanje, ki se nanašajo na položaj ljudstva v
izgnanstvu. Ti poudarki bržkone razkrivajo, da molitev izvira iz
judovskega občestva, ki je živelo v diaspori. Post in žalostinke, daritve v
svetišču, občestvena izpoved grehov izvoljenega ljudstva: vse to nam
daje slutiti, da ima molitev svoje korenine v pokorni liturgiji, ki so jo
Judje obhajali, da bi se spravili z Bogom v posebno težavnem obdobju
svoje zgodovine.
2. Premišljevanje o modrosti. Molitev neposredno preide v globoko
motrenje Božje modrosti. Baruh črpa iz različnih tokov Judovskega
modrostnega slovstva. Modrost je bila sprva mišljena bolj splošno, kot
dostopna »vsem ki jo iščejo«, s pravilnim strahospoštovanjem do Boga.
Modrost je bila mišljena bitnostno, kot modrost, ki je soudeležena pri
božjem stvariteljskem delu ali na skrivnosten način prebiva med ljudmi.
>>

7. Navadna nedelja – Sveta Trojica
Evangelij: OČE JE POSLAL SINA ZA REŠITEV SVETA

Jan 3,16-18

Iz Svetega Evangelija po Janezu
Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj
veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi
svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je
že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.

Mašni nameni od 18.5. do 24.5.2008:
Nedelja

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek

Petek
Sobota

Sv. Trojica – slovesni praznik

7:30h – za farane
10h  Franc Brenčič, obletna, Petkovec 38
18h – šmarnice pri kapeli na Planinah – v Rovtarskih Žibršah
19h  Marija Novak, obletna, Petkovec 6
Sv. Bernardin Sienski, duhovnik
19h  starši in bratje Moljk
19h  iz družine Dolenc, Rovte 18b
Sv. Rešnje Telo in Rešnja Kri, zapovedani in slovesni
praznik
8h – za farane
19h za vse  žrtve po vojni iz župnije Rovte
19h  Veronika in Milan Križaj, dano iz Gornjega Logatca
Marija pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj,
praznik
8h  Turkovi, Rovtarske Žibrše 35
19h – za srečen zakon

===================================================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

To pojmovanje je omogočilo, da Nova Zaveza Jezusa večkrat istoveti
prav z božjo modrostjo. Zaradi podobnostmi med mislimi, ki jih srečamo
v Baruhovi Knjigi in v knjigi Jezusa Siraha, nekateri raziskovalci ta
odlomek Baruha datirajo v prvo polovico 2. stol. pr.Kr.
3. Spodbuda in tolažba Jeruzalema. Ta je napisana v slogu Drugega
Izaija. Kot božji odgovor se ta del v obliki oraklja lepo vključuje v
spokorno bogoslužje. Duhovno enotnost knjige povečuje njena izrazita
liturgičnost. Mogoče je, da so knjigo brali ob spokornem dnevu, ko so se
Judje spominjali uničenje templja leta 70. V prid te podmene govorijo
rabinske omembe spokornih postov, ki so jih po letu 70 obhajali po
vzoru Zaharijeve knjige, nato pričevanje Apostolskih konstitucij, po
katerem so Judje brali Baruhovo knjigo ob obletnici uničenja
Jeruzalema, ker končno judovsko izročilo (Jožef Flavij), ki poudarja
časovno vzporednost uničenje leta 587 pr.Kr. In leta 70 po.Kr.
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8. Navadna nedelja
Evangelij: KRISTUS SVARI PRED ZASKRBLJENOSTJO
Iz Svetega Evangelija po Mateju

Mt 6,24-34

»Nihče ne more služiti dvema gospodarjema: ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo
enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu.«
»Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo,
kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Poglejte ptice neba! Ne sejejo in
ne žanjejo niti ne spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebeški Oče hrani. Ali niste vi več vredni kot
one? Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo dodati svojemu življenju en sam komolec? In za obleko,
kaj skrbite? Poučite se od lilij na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo, toda povem vam:
Še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih. Če pa Bog tako oblači
travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas,
maloverni? Ne skrbite torej in ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹
Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje
kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo
skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo.«

Mašni nameni od 25.5. do 1.6.2008:
Nedelja
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja

7h – za farane – Po maši Telovska procesija
10h  Marija in Franc Petrovčič, Petkovec 41
18h – šmarnice pri Petrovčevi kapelici na Petkovcu
Sv. Filip Neri, duhovnik
19h  Vinko Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20
Sv. Avguštin Canterburyjski, škof
19h  Brigita Trček, obletna, Rovte 82a
19h  starši Kogovšek – Mihael in Terezija
Sv. Maksim, škof v Emoni
19h  Jože Treven, Rovte 13
Srce Jezusovo, slovesni praznik
19h  Janez Pivk, obletna, Rovtarske Žibrše 27
Obiskanje Device Marije, praznik
8h  Fani Leskovec, obletna, Petkovec 23
19h – za srečen zakon
9. Navadna nedelja – zunanja slovesnost praznika Srca
Jezusovega
Birmanska nedelja

7h – za farane
9h – v čast Svetemu Duhu, po namenu birmovalca
==================================================================================================
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Ministriranje:
Teden od 18.5. – 25.5.
Teden od 25.5. – 1.6.

Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
Jaka Logar st., Jaka Logar ml,
Nejc Rupnik in Vid Treven
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Ostala oznanila:
* Na praznik Svete Trojice je pri obeh mašah nabirka namenjena za
socialno zavarovanje duhovnikov.
* V torek 20.5. bo po maši srečanje za vse starše birmancev. Srečanje
bo v zimski kapeli.
* V četrtek 22. maja obhajamo zapovedani in slovesni praznik Svetega
Rešnjega Telesa in Svete Rešnje Krvi. Šmarnice bodo pri večerni maši.
Vzemite si čas in se udeležite svete maše.
* V petek 23.5. začnemo z birmansko devetdnevnico h kateri prihajate
vsi birmanci in birmanke, da si izprosite potrebnih darov Sv. Duha za
nadaljnjo krščansko življenje.
* Na 8. navadno nedeljo bo po jutranji maši (ob 7h) Telovska procesija,
če bo lepo vreme.
* V petek 30.5. na praznik Srca Jezusovega bo ob 18h v cerkvi srečanje
za vse birmance, botre in starše z gospodom birmovalcem msgr. dr.
Antonom Jamnikom.
* Prvega junija je za župnijo birmanska nedelja, ko bo birmovalec podelil
zakrament svete birme tistim, ki so se v 8. in 9. veroučni skupini pripravljali
na ta dan. Tudi sami več molimo za vse birmance, njihove starše in botre.
* V Celju je 10. maja potekal slovenski pastoralni dan, ki se ga je v imenu naše
župnije udeležila družina Skvarča(Križajevi). Tam so prejeli podobo sv.
Družine z namenom, da roma po domovih in da se ob njej družine zbirajo v
molitvi in priprošnji. Ob podobi bo romal še list s priloženimi molitvami in
navodili, ter spominski zvezek, kamor boste zapisovali vtise in doživetja.
Romanje podobe Sv. Družine se bo začelo v nedeljo 18.5. zvečer, zaključilo
pa s koledarskim letom. Ovrednotili ga bomo naslednje leto v tednu družine s
priložnostno razstavo na dekanijski ravni.
* Srečanje Župnijske Karitas bo v ponedeljek 2. 6., katera praznuje 30.
maja 14. let delovanja.
* Župnijska Karitas organizira romanje bolnih in ostarelih na Brezje v
soboto 21. junija. Prijavite se v župnišču, odhod avtobusa iz Rovt bo ob 7h
zjutraj, popoldanske večernice bodo v župniji Sostro. Cena romanja je 15€.
* Spominska maša v Kočevskem Rogu bo 1. 6. Odhod bo ob 7h zjutraj
izpred cerkve. Informacije JUR–BUS, GSM 041 721 997 ali Tel: 01/7501342.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
18.5.08 Rezka Kavčič in Jože Treven
Mojca Skvarča in Marijana Kunc
22.5.08 ob 8h Cilka Jereb in Franja Tušar ob 19h Ana Lukančič in Matjaž Gnezda
25.5.08 ob 7h Marja Čuk in Srečo Nartnik
Tamara Trpin in Lovro Skvarča
1.6.08 ob 7h Rezka Kavčič in Tadeja Gnezda ob 9h Birmanci in botri
Pogrebne maše v maju
Franja Tušar
Pogrebne maše v juniju
Cilka Jereb
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