
Ezekielova knjiga
Ezekiel (»Močan je Bog«) je bil Buzijev sin, duhovniškega rodu. Leta

597 je prišel s kraljem Joahimom v babilonsko sužnost. Tam je živel
med pregnanci v kraju, ki se imenuje Tel Abib, ob evfradskem prekopu
Kobaru. Leta 593 je bil poklican za preroka in je deloval do leta 571, ko
je dobil zadnje prerokovanje. Po judovski legendi je umrl nasilne smrti.

Ezekiel je pisec obsežne, bogate, razgibane knjige, ki nosi pečat svoje
dobe,  ali  je  vendar  le  sodobna,  potrebna  za  pravilno  razumevanje
poslanstva novega Izraela. Sestava knjige je logična: Najprej Bog poliče
preroka,  sledijo  prerokbe,  ki  napovedujejo  sodbo  Jeruzalema,
kaznovanje  tujih  narodov  in  vnovično  oživljanje  izničenega  ljudstva.
Zatem pride odločilni opis bitke božjega ljudstva s strašnimi sovražniki,
končno  zagledamo  obris  gore,  na  kateri  se  prikaže  prestolnica
obnovljenega ljudstva.

Datumi nekaterih prerokb so navedene: začetno videnje je kljub temu
težko časovno določiti,  pri  drugih pa je stvar božja. Videnje o grehih
Jeruzalema je bilo v 6. letu – mišljen je čas izgnanstva, kralja Joahima
in hkrati  Ezekiela – to je  leta 592;  prerokba ob koncu je  iz  589,  iz
meseca decembra, ko se je začelo oblegovanje Jeruzalema; druge so iz
588 ko je bil faraon v neugodnem položaju, iz 587 iz 573 in končno iz
571.

V  Babilonu  deluje  tisti,  ki  je  bil  in  ostaja  duhovnik,  izvedenec  za
bogoslužje in čigar življenje se je nenadoma spremenilo. Pri tem sta bila
odločilna dva dogodka: videnje božjega veličastva je iz tega duhovnika
naredilo  preroka,  padec  Jeruzalema pa iz  tega oznanjevalca obsodbe
spremenil v znanilca odrešenja. Greh ljudstva neizbežno vodi k sodbi, k
strašni sodbi, katere bližnje uresničenje prerok že vidi.                  >> 
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9. Navadna nedelja – Zunanja slovesnost praznika 
Srca Jezusovega – Birmanska nedelja

Evangelij: V ŽIVLJENJU SE JE TREBA PRAV ODLOČITI              Mt 7,21-27

Iz Svetega Evangelija po Mateju

»Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor uresničuje
voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ›Gospod, Gospod, ali nismo v
tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko
mogočnih del?‹ In takrat jim bom naznanil: ›Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri
ravnate nepostavno!‹«
 »Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal
svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se zagnali v to
hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali. Kdor pa te moje besede posluša in jih ne
uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je
vodovje in zapihali so vetrovi; zagnali so se v to hišo in padla je in njen padec je bil velik.«

Mašni nameni od 1.6. do 7.6.2008: 

Nedelja 7h – za farane
9h – v čast Svetemu Duhu, po namenu birmovalca

Ponedeljek Sv. Marcelinin Peter, mučenec
19h  iz družine Lukančič, obletna, Medvedje Brdo 1

Torek Sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
19h   iz družine Kogovšek, Rovte 118

Sreda 19h   starši Bradeško in Ivan Cigale, godovna, Rovte 70
Četrtek Sv. Bonifacij, škof in mučenec

19h   Janez in Marija Brenčič, obletna, Petkovec 14
Prvi
Petek

Sv. Norbert, škof
19h  starši in bratje Jurca, obletna, Rovte 130

Sobota prva 
duhovniška

8h   Janko Slabe, obletna, Rovte 29

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

Vztrajno in neutrudno jo oznanja z besedami, pa tudi z dejanji.  To
nadaljuje vse do tistega žalostnega jutra, ko mu nekdo sporoči, da jih je
zadela nesreča: Jeruzalem je zavzet in njegovi prebivalci bodo morali v
izgnanstvo.

To  je  bil  drugi  najpomembnejši  dogodek  v  Ezekielovem  življenju.
Svoje bolečine naj ne bi kazal drugim, čeprav je bil vsaj toliko prizadet,
kot njegovi izgnani rojaki. Njihova bolečina in obup sta bila tolikšna, da
so govorili: zares, naša hudodelstva in naši grehi so nad nami, zavoljo
njih propadamo, kako bi  mogli  živeti.  Ali  pa: naše kosti  so usahnile,
naše upanje je splahnelo, uničeni smo.                                         >>
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10. Navadna nedelja

Evangelij: KRISTUS JE PRIŠEL ISKAT GREŠNIKE                           Mt 9,9-13

Iz Svetega Evangelija po Mateju

Ko je Jezus šel od tam, je zagledal moža, imenovanega Matej, ki je sedèl pri mitnici, in mu je rekel:
»Hôdi za menoj!« In ta je vstal in šel za njim. Medtem ko je bil v hiši pri mizi, je prišlo precéj
cestninarjev in grešnikov. Jedli so z Jezusom in njegovimi učenci. Farizeji so to opazili in govorili
njegovim učencem: »Zakaj vaš učitelj jé s cestninarji in grešniki?« On pa je to slišal in rekel: »Ne
potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede: Usmiljenja
hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«

Mašni nameni od 8.6. do 15.6.2008:

Nedelja 7:30h– za farane
10h  Karolina Bizjak, obletna, Rovte 27
Slovesnost prvega svetega obhajila

Ponedeljek Sv. Primož in Felicijan, mučenca
19h – za vse žrtve druge svetovne vojne iz župnije Rovte

Torek 19h  iz družine Turk
Sreda Sv. Barnaba, apostol

19h  Stanislava Nagode, godovna, Rovtarske Žibrše 19
Četrtek 19h  Anton Trpin, godovna, Rovte 117
Petek Sv. Anton Padovanski, duhovnik in cerkveni učitelj

19h  Valentin in Rozalija Gantar, obletna, Rovte 41a
Sobota 8h   iz družine Petrovčič in Čuk, Rovte 23

19h – za srečen zakon
Nedelja 11. Navadna nedelja – Sv. Vid, mučenec

7:30h – za farane
10h   Jože Gantar, obletna, Rovte 20

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

Ob koncu svoje preroške službe si  Ezekiel  prizadeva, da bi  pokazal
življenje prenovljenega Izraela. Najprej vidi, kako to ljudstvo – ko bodo
potekla leta – doseže zmago in se reši vseh sovražnikov.

Končno vidi Ezekiel tega zmagoslavnega Izraela, kako spet prebiva v
Palestini, ki je tudi obnovljena. Vidi to deželo, matematično razdeljeno
na  področja,  ki  jih  razmejuje  natančna  meja;  vidi  kako  jo  napaja
čudovita  voda,  ki  izvira  iz  templja.  To  bo zbran kraj,  kjer  se  bo  po
pravilih opravljalo bogoslužje v slavo Božjega veličastva, ki se bo vrnilo
v svetišče. 

Ta tempelj  bo namreč poslej središče življenja izvoljenega ljudstva,
srce dejavnosti, ki jo prerok imenuje: Gospod je tam. (48,35). 
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Ostala oznanila:

* 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.

* Srečanje Župnijske Karitas bo v ponedeljek 2. 6. ob 20h, katera te dni
prehaja v 15. leto delovanja.

* Za prvi petek v mesecu juniju bom v dopoldanskem času obiskal in 
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bo posvetilna 
daritev v čast srcu Jezusovemu z blagoslovom.

* Spovedovanje prvoobhajancev in staršev bo v petek 6. 6. ob 17h!

* Na prvo soboto, 7. 6. bomo po maši molili za nove duhovne in 
redovne poklice.

* 11. navadna nedelja je za župnijo Nedelja Prvega Svetega obhajila. 
Slovesnost bo pri maši ob 10h. V teh dneh več molimo za prvoobhajance 
in njihove starše, ter družine.

* V dneh od 12. 6. do 22. 6. bo v Stični v baziliki kip Fatimske Marije 
Romarice. Pred 11. leti je kip obiskal Slovenijo, tudi v naši župniji smo ga 
sprejeli. Obiske je bil takrat zelo velik. Namen prihoda kipa je poglobitev vere
v Marijo in njeno priprošnjo. Vseh 11 dni bo cerkev v stični odprta vseh 24h.

* Župnijska Karitas organizira romanje bolnih in ostarelih na Brezje v 
soboto 21. junija. Prijavite se v župnišču, odhod avtobusa iz Rovt je ob 7h 
zjutraj, popoldanske večernice bodo v župniji Sostro. Cena romanja je 15€.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
1.6.08 ob 7h Rezka Kavčič in Tadeja Gnezda  ob 9h Birmanci in botri
8.6.08 Franja Tušar in Jože Treven Prvo sveto obhajilo
15.6.08 Cilka Jereb in Srečo Nartnik Marjana Kunc in Mojca Skvarča
Pogrebne maše v juniju Cilka Jereb

Ministriranje:

Teden od 1.6. – 8.6. Urban Cigale, Primož Arhar,
Ambrož Cigale in Rok Hodnik

Teden od 8.6. – 15.6. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


