Oznanila od 29. 6. do 13. 7. 2008, Leto IV. št. 13
Ozejeva knjiga
Ozej je bil eden Izaijevih sodobnikov, božji prerok v 6.stol. pr.Kr.. Za
razliko od Izaija je bil Ozej s severa. Dobro je poznal politične, verske in
moralne razmere v tej deželi, njenega kralja imenuje »Našega kralja«.
V napisu beremo , da je vršil preroško službo v času izraelskega kralja
Jeroboama II in judovskih kraljev Ozija, Jotana, Ahaza in Ezekija.
Njegovo preroško delovanje pa se je verjetno končalo pred letom 721,
ko je padla Samarija in se je zrušilo severno kraljestvo, kajti Ozej tega
nič ne omenja, čeprav je jasno, da ga je moralo to globoko pretresti.
Večina njegovih prerokb se nanaša na usodni čas zadnjih dveh
desetletij po Jeroboamovi smrti. Kako je Ozej presojal in doživljal
dogodke teh let? Ozej je bil goreč izraelski patriot. Ljubil je svojo ožjo
domovino in z njo zaradi njenih grehov trpel kakor 120 let pozneje
prerok Jeremija z južnim kraljestvom. Ozej se bori za socialno
pravičnost, kakor malo pred njim Amos. Z globljim čustvom se vživlja v
samo bistvo izraelske tragedije in odkriva njen globlji vzrok, namreč
versko krizo ali pomanjkanje spoznanja božjega, pomakanje prave vere
in življenja po njej. Osrednji predmet njegove pridige je božja ljubezen,
nerazumevana in pretirana v njegovi domovini, saj ni dvoma, da so
izraelski voditelji in ljudstvo razvijali blesteče bogoslužje v svojih verskih
središčih. A to je bil le zunanji blesk brez prave notranje pobožnosti in
ljubezni do Boga in do bližnjega. Bog pa hoče »ljubezni in ne daritve
spoznanje božjega bolj kot žgalne žrtve«(6,6). Iz tega sledi da je temelj
zaveze, ki jo je Bog sklenil z izvoljenim ljudstvom Ljubezen. Bogoslužje
ne more biti nadomestilo za ljubezen, ki jo zaveza z Bogom terja od
ljudstva. Bogoslužje mora biti samo zunanji izraz te ljubezni.
>>

13. Navadna nedelja
Evangelij: JEZUS OBLJUBI PETRU NAJVIŠJO OBLAST
Iz Svetega Evangelija po Mateju

Mt 16,13-19

Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo
je Sin človekov?« Rekli so: »Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremija ali
eden izmed prerokov.« Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Simon Peter je odgovoril; rekel
mu je: »Ti si Mesija, Sin živega Boga.« Jezus pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti
tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem: ›Ti si Peter in na
tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe
nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš
razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.‹«

Mašni nameni od 29.6. do 5.7.2008:
Nedelja
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Prvi Petek
Sobota
Prva
Duhovniška

Sv. Peter in Pavel, apostola – slovesni praznik

7:30 – za farane
10h  Godobovski in Ruprski, Petkovec 6b
Prvi mučenci rimske Cerkve
19h  Anton Peternel, godovna, Rovte 82g
19h  Antonija Otrin, godovna, Rovte 137
19h  Alojzij Žniderič, godovna
Sv. Tomaž. apostol
19h  Rudi Nartnik, Rovte 29
Sv. Urh, škof
19h  Gašper Logar in starši, obletna, Rovte 41a
Sv. Ciril in metod, škofa, slovanska apostola,
zavetnika Evrope
8h  Slavko Skvarča, Rovte 85a
16h – za srečen zakon

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

Zaveza med bogom in Izraelom je podobna zakonski zvezi med
možem in ženo. Kakor je temelj prave zakonske zveze med možem in
ženo ljubezen, ki se ne da z ničemer nadomestiti tako, mora ljubezen
urejati odnose med Jahvejem in njegovim Ljudstvom.
Ozej vidi, da je izraelsko ljudstvo izgubilo pravo spoznanje Boga.
Čeravno se tako na prsi, da je izvoljeno ljudstvo, ljudstvo sinajske
zaveze, v resnici boga ne časti v duhu sinajskih zaveznih določb, ampak
v duhu kanaanske prirodne religije. Zato je v resnici odpadlo od Boga.
Ne razume pravega božjega bistva, ker išče le sebe in svoje tvarne
koristi. Božji ljubezni bi se moralo odzivati z ljubeznijo. To terja
pravičnost, na katero se izraelski človek toliko sklicuje. Ljubezen do
boga pa je v tem, da sprejmejo božje zapovedi in po njih uravnavajo
svoje življenje. Božja zahteva po ljubezni je pravno utemeljena v
sinajski zavezi.
>>
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14. Navadna nedelja – Nedelja Slovencev po svetu
Evangelij: JEZUS JE KROTAK IN PONIŽEN

Mt 11,25-30

Iz Svetega Evangelija po Mateju
Tedaj je Jezus spregovoril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim
in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in
nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin
razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase
moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim
dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«

Mašni nameni od 6.7. do 13.7.2008:
Nedelja
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja

Zunanja slovesnost sv. Cirila in Metoda
7:30– za farane
10h – v zahvalo za 40 let življenja, Rovte 50
19h  Jožefa Jereb, obletna, Rovte 125
19h  Terezija Pivk in starši Jereb, obletna, Rovte 35
Sv. Avguštin Zhao Rongin in drugi kitajski mučenci
19h  Franc Trpin, obletna, Rove 160
19h  Janez Šinkovec, obletna, Rovte 112 (umrl v Kanadi)
Sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope
19h  Marija Leskovec, Rovte 104
Sv. Mohor in Fortunat, mučenca
8h  Jože Glogovšek, trideseti dan, Petkovec 24
19h – za srečen zakon
15. Navadna nedelja

7:30h – za farane
10h  Terezija Vavken, obletna, Rovtarske Žibrše 26

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

To spoznanje in zavest prešinjata Ozejevo knjigo od začetka do konca
in dajeta neminljivo vrednost. Bog je po preroku Ozeju pripravil pot
razodetju resnice, ki jo apostol Janez izrazi z besedami: »Bog je
ljubezen in kdor ostane v ljubezni, ostane v Bogu in Bog ostane v
njem«. Posebno lepo se to vidi v 11. poglavju Ozejeve knjige, ki ga
razlagalci prištevajo med najlepše strani v svetem pismu stare zaveze.
Res je , da bomo sojeni po ljubezni.
A prav tako ni dvoma, da bomo sojeni od ljubezni,
ki ni nič drugega kot Bog sam.
Julien Green
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Ostala oznanila:
* 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.
* Novomašniki Ljubljanske nadškofije:
Gregor Gorenc, roj. 25. 4. 1982 iz župnije Ljubljana - sv. Jakob
Boštjan Prevc, roj. 19. 12. 1983 iz župnije Selca
Tine Skok, roj. 26. 8. 1975 iz župnije Mengeš
Aleš Tomašević, roj. 23. 5. 1978 iz župnije Jesenice
brat Andraž Arko, OFM, roj. 24. 3. 1977 iz župnije Ljubljana – sv. Peter
* Za prvi petek v mesecu juliju bom v dopoldanskem času obiskal in
obhajal bolne in ostarele po domovih. Po maši bodo litanije Srca
Jezusovega s posvetilno molitvijo in blagoslovom.

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
29. 6.08 Franja Tušar in Jože Treven
6. 7.08 Cilka Jereb in Rezka Kavčič
13. 7.08 Ana Lukančič in Srečo Nartnik
Pogrebne maše v juniju
Pogrebne maše v juliju

Dopoldanska ob 10h
Petra Čuk in Lovro Skvarča
Marjana Kunc in Tadeja Gnezda
Marja Čuk in Mojca Skvarča
Cilka Jereb
Tadeja Gnezda

Ministriranje:
Teden od 29.6. – 6.7.
Teden od 6.7. – 13.7.

Urban Cigale, Primož Arhar,
Ambrož Cigale in Rok Hodnik
Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc

Novomašniku
Si šel skozi žitna polja
in videl zoreti klas?
Mar te je vrglo s konja
si slišal skrivnostni glas?

Zdaj pred tabo patena
za vere skrivnost in za Kruh,
ko vate iz živega Grozda
razliva se Sveti Duh.

Si hodil čakat med trte,
kdaj bo dozorel grozd?
Si se zagledal v bregove,
v razpenjene vode in most?

Od slej bodi most med bregovi,
sidrišče v hrumenju voda;
Iz upanja, vere, ljubezni
pokaži nam pot do boga.
Berta Golob

Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič
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