
Joelova knjiga
Joelova  knjiga  je  za  preučevalce  svetega  pisma  velika  uganka.

Pomembna vprašanja, ki  ga zanimajo: zgradba knjige,  njena vloga v
življenju  izvoljenega  ljudstva,  oseba  pisca  in  datum,  ostane  brez
dokončnega  odgovora.  nobena  od  domnev  o  teh  vprašanjih  ne  da
vsestransko zadovoljivih odgovorov.

Joel  je  bil  verjetno  rojen  v  duhovniški  rodbini.  Ali  je  bil  tudi  sam
duhovnik,  ni  gotovo.  Iz  načina,  kako  govori  o  templju,  daritvah  in
duhovnikih,  o Jeruzalemu in Sionu,  sklepajo razlagalci,  da je živel  in
deloval v Judeji in sicer v Jeruzalemu.

Glede časa v katerem je živel in zapisal svojo knjigo, so bila mnenja v
stoletjih različna. Imeli so ga celo za najstarejšega preroka – pisatelja.
Danes  se  biblicisti  splošno  strinjajo,  da  je  živel  v  poujetniški  dobi,
nekako  proti  koncu  5.stol.  pr.Kr..  Zato  govorijo  tehtni  razlogi:  Joel
mnogo zajema iz starejšega preroškega slovstva, zelo ceni tempeljsko
bogoslužje,  kar  velja  o  prerokih  poznejše  dobe,  v  njegovem  spisu
prevladuje eshatološki motiv, kar je značilno za poujetniško dobo. Nekoč
so mislili, da se je Amos učil pri Joelu, danes smo prepričani, da je v
resnici narobe.

Joelova knjiga se v Hebrejskem besedilu deli v štiri, v latinski vulgati
pa v tri poglavja. Vsebinsko ločimo v njej dva dela.

V prvem delu prerok opisuje najprej hudo nesrečo. Ki je zadela deželo
izvoljenega  ljudstva:  strašni  roji  kobilic  so  uničili  polja,  vinograde  in
drevja.  Ta  nesreča  je  za  ljudstvo  in  duhovščino  opomin  k  pokori  in
molitvi. Ta temni dan narodne nesreče je znanilec in predhodnik mnogo
hujšega dneva, ki bo prišel nad Izraela če se ne spreobrne, to je dan
božje sodbe. Misel na ta dan mora pretresti slehernega. 

>>
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15. Navadna nedelja 

Evangelij: SEJAVEC SEJE BOŽJE SEME                            Mt 13,1-23

Iz Svetega Evangelija po Mateju

Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sédel ob jezero. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je
stopil v čoln in sedel, vsa množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal v prilikah.
Dejal je: »Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga
pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni
imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo.
Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro
zemljo in so dajala sad: eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo trideseternega. Kdor
ima ušesa, naj posluša!«
Tedaj so pristopili učenci in mu rekli: »Zakaj jim govoriš v prilikah?« Odgovoril je in jim dejal:
»Vam je dano spoznati skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa to ni dano. Kdor namreč ima, se mu
bo dalo in bo imel obilo; kdor pa nima, se mu bo vzelo tudi to, kar ima. Zato jim govorim v prilikah,
ker gledajo,  pa ne vidijo,  poslušajo,  pa ne slišijo  in ne razumejo.  V njih se izpolnjuje Izaijeva
prerokba, ki pravi: Poslušali boste, poslušali – a ne boste doumeli, gledali boste, gledali – a ne boste
videli. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu; z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z
očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne
ozdravil. Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo! Kajti resnično, povem
vam: Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi
poslušate, pa niso slišali.«
»Poslušajte torej pomen prilike o sejalcu. K vsakemu, ki posluša besedo kraljestva in je ne razume,
pride hudič in mu ugrabi, kar je vsejano v njegovo srce. Ta človek je tisti, ki je vsejan ob poti. Na
kamnita tla je vsejan tisti, ki posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme, nima pa v sebi korenine,
ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj pohujša. Med trnje
vsejan je tisti,  ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost  bogastva zadušita besedo in
postane nerodovitna. V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi doume. Ta zares
obrodi in daje sad: eden stoternega, drugi šestdeseternega in spet drugi trideseternega.« 

Mašni nameni od 13. 6. do 19. 7.2008: 
Nedelja 7:30h – za farane

10h   Terezija Vavken, obletna, Rovtarske Žibrše 26
Ponedeljek Inocenc XI, papež

19h   Alojzij Brence, obletna, Petkovec 4
Torek Sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj

19h   Dušan Slabe, obletna in starši, Petkovec 32
Sreda Karmeljska Mati Božja, god

19h   Pavla Lukan, obletna, Petkovec 45
Četrtek Aleš, spokornik

19h   Franc Kavčič, Rovte 12
Petek Friderik(Miroslav), škof

19h  Anton Skvarča, obletna, Rovte 41a
Sobota 8h   Ivanka Lukan, obletna in godovna, Rovte 129a

19h – za srečen zakon
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 16. Navadna nedelja – Marjetna
Evangelij: V BOŽJEM KRALJESTVU SO DOBRI IN SLABI           Mt 13,24-43
Iz Svetega Evangelija po Mateju
Podal jim je drugo priliko; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro
seme na svoji  njivi.  Medtem ko so  ljudje  spali,  je  prišel  njegov sovražnik,  zasejal  ljuljko med
pšenico in odšel. Ko je setev zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. Prišli so gospodarjevi
služabniki  in  mu  rekli:  ›Gospod,  ali  nisi  posejal  dobrega  semena  na  svoji  njivi?  Od kod  torej
ljuljka?‹ Dejal jim je: ›Sovražen človek je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš torej, da
gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred
tudi pšenice. Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem: Zberite
najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹«
Še drugo priliko jim je podal; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je
nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. To je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor
zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah.« In povedal jim
je spet drugo priliko: »Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v tri
merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.« Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah in ničesar
jim ni govoril brez prilike, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi: Odprl bom
svoja usta v prilikah, izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta. Tedaj je odpustil množice in šel v
hišo.  Njegovi  učenci  so  pristopili  k  njemu  in  rekli:  »Razlôži  nam  priliko  o  ljuljki  na  njivi.«
Odgovoril je in rekel: »Sejalec dobrega semena je Sin človekov. Njiva je svet. Dobro seme so sinovi
kraljestva, ljuljka pa sinovi hudiča. Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanjci
pa so  angeli.  Kakor  torej  pobirajo ljuljko  in  jo  sežigajo  v ognju,  tako bo ob koncu sveta.  Sin
človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in
tiste, ki ravnajo nepostavno. Vrgli jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Takrat
bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvu svojega Očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša.«

Mašni nameni od 20. 7. do 27. 7. 2008:
Nedelja 7:30h– za farane

10h na Praprotnem Brdu - za vse  Trevnove, Praprotno Brdo 7
Ponedeljek Sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in cerkveni učitelj

19h  Marta Petrovčič, obletna, Petkovec 18
Torek Sv. Marija Magdalena, svetopisemska žena

19h  Matevž Kogovšek, obl. in Marija Kamin, obl., Rovte 50a
Sreda Sv. Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope

19h  Marija Rupnik, obletna, Rove 91
Četrtek Sv. Krištof, mučenec, zavetnik šoferjev

19h  Jože Gantar, obletna, Rove 20
Petek Sv. Jakob, apostol, praznik

19h  Cvetka Kavčič, Rovte 12
Sobota Sv. Joahim in Ana, starši Device Marije

8h   Janez Mivšek, godovna, Rovtarske Žibrše 37
Nedelja 17. Navadna nedelja - Krištofova

7:30h – za farane
10h   Manica in Ludvik Treven, Rovte 102
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Ostala oznanila:
* 20. julija goduje sv. Marjeta Antiohijska. To nedeljo bo sveta maša in 

žegnanje na Praprotnem Brdu. Pri maši je darovanje za potrebe te 
cerkve (za nove stopnice za na kor).

* V četrtek, 24. 7. goduje sv. Krištof, mučenec in zavetnik vseh 
šoferjev. Prosili bomo božjega blagoslova in varstva sv. Krištofa na vseh 
poteh našega življenja. Ob blagoslovu vozil namenijo že vrsto let plemeniti 
Slovenci, v hvaležnost za vse srečno prevožene kilometre, svoj dar za 
misijonska vozila v dobrodelni akciji MIVA. Tako omogočajo misijonskemu 
središču, da priskrbi vsako leto našim misijonarjem kar nekaj prepotrebnih 
vozil za reševanje življenj, socialno pomoč in pastoralno delo. Zato to 
nedeljo namenite kakšen cent za misijonska vozila.

* V soboto, 26. 7. godujeta sv. Joahim in Ana, Marijini starši. V večjem 
številu se udeležite svete maše in se priporočite Marijinim staršem za 
duhovno zdrave in dobre družine.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
13.7.08  Ana Lukančič in Srečo Nartnik   Marja Čuk in Mojca Skvarča
20.7.08 Franja Tušar in Jože Treven Marjana Kunc in Lovro Skvarča
27.7.08 Cilka Jereb in Srečo Nartnik Petra Čuk in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v juliju Tadeja Gnezda

Ministriranje:

Teden od 13.7. – 20.7. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
Teden od 20.7. – 27.7. Jaka Logar st., Jaka Logar ml.

Nejc Rupnik in Vid Treven
=================================================================================================

 (Nadaljevanje iz naslovne strani)

Ta dvojni prerokov klic učinkuje: ljudstvo se odzove. Bog pa nato vrne
deželi prejšnje obilje in radost.

V drugem delu Joel opisuje v apokaliptičnemu slogu mesijanske čase:
božjo sodbo nad narodi in dokončno zmago božjo v Izraelu. Bog bo izlil
svojega Duha na vse človeštvo in pripravil se bo veliki in strahotni »dan
Gospodov«. Ko pride ta dan bodo prejeli vsi sovražniki božjo zasluženo
kazen, gospodovo ljudstvo pa srečo in mir.
Joelova  knjiga  je  v  celoti  zgrajena  na  temeljni  misli  o  Gospodovem
dnevu,  to  je  poslednjem dnevu božje  pravične sodbe nad dobrimi  in
hudobnimi.  Po  svojem  obsegu  je  sicer  majhna  knjiga,  po  svojem
verskem nauku in vplivu pa sodi med zelo pomembne svetopisemske
knjige stare zaveze. Njena misel  o sodnem dnevu je v vseh stoletjih
budila človeška srca.
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


