
Amosova knjiga
Amos je bil preprost človek, pastir in pridelovalec smokev. Doma je bil

iz Tekue pri Betlehemu v južnem ali Judovem kraljestvu. Bog ga je kot
svojega preroka poslal v severno kraljestvo Izrael. V glavnem je deloval
v verskem središču v Betelu, kjer je Jeroboam I postavil kip teleta, ko se
je narod prvič razcepil v dve, med seboj tekmujoči kraljestvi. Amos je
živel za časa vlade Jeroboama II (793 – 753), v zadnji dobi blaginje in
moči v Izraelu. A pod tem obiljem je bil  narod z gnil.  Amosa je Bog
poslal, da ra razgali  družbeno in versko pokvarjenost in posvari  pred
grozečo božjo sodbo. Ljudstvo pa ga ni poslušalo, kakor ni prisluhnilo
njegovemu sodobniku Ozeju. Kraljev duhovnik mu je rekel, naj se vrne
v Juda. Trideset let po Jeroboamovi smrti so Asirci razrušili Samarijo in
ljudi odpeljali v izgnanstvo. Izraela je bilo konec. Prerokova beseda pa
govori vsakemu narodu v Izraelovem položaju.

Amos  je  skoraj  najstarejši  prerok  –  pisatelj.  Preroško  službo  je
nastopil malo pred sredino 8. stol. Pr.Kr., v času ko je južnem kraljestvu
vladal  kralj  Ozija(781-740),  v severnem pa Jeroboam II.  Amos se je
posvetil preroški pridigi v severnem Jeroboamovem kraljestvu. Tja ga je
poslala božja previdnost iz razlogov, ki so jih vodilni krogi in ljudstvo v
Izraelu še malo niso zavedali. Amos je s pričo bogatenja in moči, ki je
naraščalo bičal sebičnost in pohlep po imetju, uživanju in razkošju. Hitro
so  se  pojavljale  krivične  gospodarske  in  socialne  razlike:  Tu  sloj
samopašnih bogatinov, tam izkoriščani in nezaščiteni mali ljudje.

Druga huda rana je bila posvetnost v bogoslužju. Jehujeva dinastija
(841-743), h kateremu je pripadal Jeroboam, je bila uradno sicer proti
tujemu poganskemu mnogoboštvu. Podpirala je domače bogoslužje in
svetišča v Betelu, Damu, Beršebi, in Galgali so cvetela. 

>>

Oznanila od 15. 6. do 29. 6. 2008, Leto IV. št. 12



11. navadna nedelja 

Evangelij: JEZUS POKLIČE IN RAZPOŠLJE DVANAJSTERE    Mt 9,36-38;10,1-8

Iz Svetega Evangelija po Mateju

Ko je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki
nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej
Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.«
Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih
izganjali  in  ozdravljali  vsako bolezen in  vsako slabost.  Imena  dvanajstih  apostolov pa so:  prvi
Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej; Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez; Filip in
Bartolomej;  Tomaž  in  cestninar  Matej;  Jakob,  Alfejev  sin,  in  Tadej;  Simon  Kananej  in  Juda
Iškarijot, ki ga je izdal.
Teh dvanajst je Jezus poslal in jim naročil: »Ne hodíte na pot k poganom in ne vstopajte v nobeno
samarijsko  mesto!  Pojdite  rajši  k  izgubljenim ovcam Izraelove  hiše.  Spotoma  pa  oznanjajte  in
govorite:  ›Nebeško  kraljestvo  se  je  približalo.‹  Bolnike  ozdravljajte,  mrtve  obujajte,  gobave
očiščujte, demone izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte.

Mašni nameni od 15.6. do 21.6.2008: 
Nedelja Sv. Vid, mučenec

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

Ponedeljek 19h – odvrnitev hude ure – urna maša na Petkovcu
Torek Albert, apostol ubogih

19h   Anka Brenčič, Rovte 44b
Sreda 19h   Antonija Grampovčnik, Jože Trpin in Boris, obletna, 

Rovtarske Žibrše 12
Četrtek Sv. Gervazij in Protazij, mučenca

19h   Jože Glogovšek, osmi dan, Petkovec 24
Petek 19h  Viktor in Ana Kogovšek, obletna, Petkovec 22
Sobota Sv. Alojzij Gonzaga, redovni, zavetnik mladine

8h   iz družine Kogovšek, Rovte 26

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

Toda  to  bogoslužje  in  religija  sta  se  mešala  z  malikovalstvom  in
razuzdanostjo.  Duhovščina  je  klečeplazila  pred  kralji.  Ti  pa  so  vodili
politiko po svojih načelih: ta načela so bila kratka in slepiva. Bila so v
nasprotju s smernicami sinajske zaveze, ki so bile začrtane v Mojzesovi
postavi in so imele za seboj poroštvo božjih obljub.

Amosova  preroška  pridiga  temelji  v  Mojzesovi  postavi,  Mojzesova
postava temelji v dekalogu, temelj dekaloga pa je vera v enega Boga,
Jahveja. Bog je vsemogočni vsevedni Stvarnik nebes in zemlje, ki vlada
in sodi vse narode. Bog terja od poedincev in narodov, da se pokoravajo
njegovim  moralnim  zakonom  v  individualnih  družbenih  mednarodnih
odnosih.

>>
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   12. navadna nedelja

Evangelij: JEZUS NAM DAJE POGUMA                                              Mt 10,26-33

Iz Svetega Evangelija po Mateju

»Ne bojte se jih torej! Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar
vam pravim v temi, povejte na svetlobi; in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih,
ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v
peklenski dolini! Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade
na zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej! Vi ste
vredni več kakor veliko vrabcev.«
 »Vsakega torej, ki bo priznal mene pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v
nebesih. Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v
nebesih.«

Mašni nameni od 22.6. do 29.6.2008:
Nedelja 7:30h– za farane

10h  starši Oblak in Ivan Medved, obletna, Petkovec 15
Ponedeljek 19h  Amalija in Anton Lazar, obletna, Rovte 121
Torek Rojstvo Janeza Krstnika - slovesni praznik

19h  Janez Pivk, godovna, Rovtarske Žibrše 41
Sreda Viljem, opat, dan državnosti

19h  Marija Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20
Četrtek 19h  Katarina in Janez Martinčič, Rovte 44
Petek Sv. Ema Krška, kneginja

19h – za vse žrtve druge svetovne vojne iz župnije Rovte
Sobota Sv. Irenej, škof in mučenec

8h   iz družine Turk, Rovte 96
11h – v zahvalo za 50 let zakonskega življenja, Rovtarske Žibrše 35

Nedelja 13. Navadna nedelja – Sv. Peter in Pavel, apostola
7:30h – za farane
10h   Godobovski in Ruprski, Petkovec 6b

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

 Amos  oznanja  Boga  svojih  prednikov,  brani  versko  izročilo  in  se
zavzema za izpolnitev  morale,  ki  sloni  na teh izročilih.  To kar  Amos
oznanja, je logična posledica božje zahteve v Mojzesovi postavi: »Bodite
sveti, ker sem jaz svet« (3 Mojz 11,45). Kljub božji sodbi, ki jo Amos
oznanja na d narodi, njegov pogled na svet in prihodnost človeštva ni
pesimističen, ampak končno optimističen.
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Kakor kaplja v potok kane,
mine čas.

Naglo kane, pa ne vstane
več za nas!

Anton Martin Slomšek



Ostala oznanila:

* V ponedeljek, 16. 6. je sveta maša na Petkovcu ob 19h. Prosili bomo za
odvrnitev hude ure in drugih naravnih nesreč in se priporočili sv. Vidu. Ljudje
so se mu priporočali za zdravje živcev in oči (vida), zoper božjast, ob 
nevarnosti bliska in ognja, zoper kačji pik, za ohranitev čistosti. Pri maši je 
tudi blagoslov vode.

* V torek, 17. 6. je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na 
zakrament sv. Krsta. Starši prinesite k pripravi družinsko knjižico, rojstni 
list otroka, botri pa, če so iz druge župnije, potrdilo za krstnega botra.

* V sredo, 18. 6. je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Vsak član 
naj razmisli o problematiki v župniji na duhovnem področju in o 
aktualnih zadevah, ki se tičejo verskega življenja v župniji. 

* 40. Jubilejno romanje Bolnih, invalidov in ostarelih na Brezje je 21. 6.
Tam bo prisoten kip Fatimske Marija, ki je trenutno v Stični. Odhod 
avtobusa iz Rovt je ob 7h zjutraj. Slovesnost bo vodil Ljubljanski 
metropolit Alojz Uran. Popoldanske večernice bodo v župniji Sostro. Cena 
romanja s kosilom je 15€, na voljo je še nekaj mest.

* V nedeljo,  29. 6., na praznik Apostolov sv. Petra in Pavla, bo v 
ljubljanski stolnici posvečenih 5 novomašnikov Ljubljanske 
nadškofije. Posvečenje bo ob 16h. Nabirka na praznik sv. Petra in Pavla je 
namenjena za cerkev v Rimu (»Petrov novčič«). Molimo tudi za nove 
duhovne in redovne poklice v slovenski cerkvi.

 * Veroučna spričevala veroučenci oddajte podpisana v nedeljo po obeh
mašah. Najbolje je da spričevala oddaste čimprej, sicer ga hitro kdo kam 
založi in ga pozabi oddat.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
15.6.08 Cilka Jereb in Srečo Nartnik Marjana Kunc in Mojca Skvarča
22.6.08  Rezka Kavčič in Ana Lukančič   Marja Čuk in Matjaž Gnezda
29.6.08 Franja Tušar in Jože Treven Petra Čuk in Lovro Skvarča
Pogrebne maše v juniju Cilka Jereb

Ministriranje:

Teden od 15.6. – 22.6. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
Teden od 22.6. – 29.6. Jaka Logar st., Jaka Logar ml.

Nejc Rupnik in Vid Treven
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


