
Jonova knjiga
Prerok  Jona  (=  »Golob«),  »Anitajev  sin«,  je  gotovo  istoveten  s

prerokom Jonom,  o  katerem  zvemo  iz   četrte  knjige  kraljev,  da  je
prerokoval za časa izraelskega kralja Jeroboama II. (783 – 743 pr.Kr.).
Živel je torej v 8. stol. pr.Kr. Knjiga pa, ki ima po njem ime in ki poroča
o njegovem preroškem poslanstvu v Ninivah, je nastala, kakor sodijo
današnji razlagalci, kakih 300 let pozneje.

Razdelitev  knjige  je  preprosta  in  pregledna.  Prvi  del  govori  o
poskušanem begu neubogljivega preroka, o kazni in rešitvi. Drugi del
opisuje, kako prerok sedaj izvrši božji ukaz in kako je razočaran nad
nepričakovanem  uspehom  svojega  poslanstva.  Spis  se  končuje  z
naukom o pravem božjem bistvu.

Ob tej knjigi gre za vprašanje, ali je ta spis zgodovinsko poročilo, ali
pa le poučno berilo brez zgodovinske podlage.

Zagovorniki zgodovinske literarne oblike navajajo sledeče razlage: 
1. Jona je zgodovinska osebnost. 
2. Vsebina knjige se pripoveduje kot zgodovinsko dejstvo.
3.  Judje  o  tem niso dvomili,  zato  so  uvrstili  knjigo  med preroške

spise.
4. Kristus se sklicuje na Jona: »Kakor je bil namreč Jona v trebuhu

velike ribe tri dni in tri noči, tako bo sin človekov v osrčju zemlje
tri dni in tri noči. Ninivljani bodo ob tej sodbi vstali s tem rodom in
ga obsodili; kajti spokorili so se na Jonovo pridigo in glejte, več ko
Jona je tukaj.«(Mt 12,40)

5. mogoče, da bi ne bilo tako velike ribe, ki lahko pogoltne človeka in
ki z dihanje vsrkava tudi kisik, sicer pa je pri tem misliti na izredno
božjo pomoč.

>>
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17. Navadna nedelja - Krištofova

Evangelij: BOŽJE KRALJESTVO JE VREDNO ŽRTVE                        Mt 13,44-52

Iz Svetega Evangelija po Mateju
»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od
veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.
Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in
proda vse, kar ima, in ga kupi.
Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se
napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako
bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč.
Tam bo jok in škripanje z zobmi.«
»Ste doumeli vse to?« Rekli so mu: »Smo.« Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal
učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in
staro.«  

Mašni nameni od 27.7. do 2.8.2008: 
Nedelja Krištofova nedelja

7:30h – za farane
10h   Manica in Ludvik Treven, Rovte 102

Ponedeljek 19h   Marija in Janez Bizjan, obletna, Petkovec 26a
Torek Sv. Marta, svetopisemska žena

19h – v čast sv. Antonu in Trem kraljem 
Sreda Sv. Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj

19h   Bernarda Lukan in starši, Praprotno Brdo 3
Četrtek Sv. Ignacij Lojolski, duhovnik

19h   Frančiška Pivk, obletna, Rovte 39
Prvi petek Sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof in cerkveni učitelj

19h  Vinko in Cecilija Trček, Rovte 9
Prva sobota 
duhovniška

Sv. Evzebij iz Vercellija, škof
8h   Vinko Slabe, godovna, Petkovec 16

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

   V novejšem času narašča število razlagalcev, ki pravijo, da je treba
Jona razlagati kot priliko ali parabolo. Razlogi: 

1.  Poročilo  knjige  o  nepokornem  preroku  je  malo  verjetno,  če
pomislimo, kako Bog vpliva na preroke. 

2. Besedilo psalma v zadnjem poglavju ne zveni kot molitev preroka v
ribjem telesu, ampak kot molitev nekoga, ki je bil rešen iz morja
ali iz podzemlja. 

3. Težko je verjeti, da bi se veliko mesto Ninive nenadoma na besedo
tujca spokorilo. 

4. Ninive so bile razdeljene v 7. stol. (612 pr.Kr.), Pisec knjige pa
govori o njih kot mestu ki ga ni več. 

5. Čeprav ni dvoma, da je Big mogel čudežno rešiti Jona iz ribjega
trebuha, se vendar zdi, da pisatelj knjige čudeže kopiči.
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18. Navadna nedelja
Evangelij: JEZUS NASITI VSO MNOŽICO S KRUHOM           Mt 14,13-21
Iz Svetega Evangelija po Mateju
Ko je Jezus to slišal, se je v čolnu umaknil od tam v samoten kraj, sam zase. Množice pa so to
izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu
in ozdravil je njihove bolnike. Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: »Samoten je ta
kraj in ura je že pozna; odpústi množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano.« Jezus pa jim je rekel:
»Ni jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!« Rekli so mu: »Tukaj imamo samo pet hlebov in dve ribi.«
Dejal jim je: »Prinesite mi jih sem!« In velel je ljudem, naj sedejo po travi, vzel tistih pet hlebov in
dve ribi, se ozrl v nebo, blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so
jedli in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali, dvanajst polnih košar. Teh pa, ki so jedli, je bilo
okrog pet tisoč mož, brez žená in otrok. 

Mašni nameni od 2.8. do 10.8.2008:
Nedelja 7:30h – za farane

10h  Marija Jereb, obletna, Petkovec 40
Ponedeljek Sv. Janez Marija Vianej, duhovnik

19h  Manica in Ludvik Treven, obletna, Rovte 102
Torek Obletnica posvetitve Bazilike Marije Snežne, god

19h  Jakob Pišljar, godovna, Rovtarske Žibrše 35
Sreda Jezusova Spremenitev na gori, praznik

19h  Janez in Pavla Treven, Petkovec 17
Četrtek Sikst II, papež

19h  Miroslav Moljk, obletna, Rovtarske Žibrše 4
Petek Sv. Dominik, duhovnik

19h  starši Kunc in brat, Rovte 124
Sobota Sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), 

redovnica, sozavetnica Evrope, praznik
8h   Koširjevi, Rovte 20

Nedelja 19. Navadna nedelja - Lovrencova
7:30h – za farane
10h na Petkovcu   Franc Lukan, obletna, Petkovec 45

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

Vodilna misel knjige je nauk o božjem usmiljenju. Božja skrb zajema
vse ljudi,  brez  razlike jezika in Krvi.  Od Boga navdihnjeni  pisatelj  je
hotel  zavrniti  tiste  Jude,  ki  so  ozkosrčno  in  sebično  pojmovali
starozavezno razodetje. Božje grožnje, izrečene nad ljudmi, tudi če so
pogani, so vedno pogojne in da sta kesanje in pokora koristna. Božje
srce  se  odpira  vsem  ljudem,  ne  le  judom.  Judje  naj  ne  pojmujejo
svojega izvoljenstva kot nekak monopol, ampak kot misijonsko nalogo,
da širijo med narodi spoznanje o božji dobroti. Prerok Jona je podoba
Judov,  kakršni  nebi  smeli  biti.  Nauk  Jonove  knjige  o  dobrotni  božji
previdnosti  pomeni  enega  najvišjih  vrhov  stare  zaveze  razodetega
oznanila.
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Ostala oznanila:
* Za prvi petek v mesecu Avgustu bom v dopoldanskem času obiskal in 

obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bodo litanije Srca 
Jezusovega s posvetilno molitvijo in blagoslovom.

* Na prvo soboto v avgustu bomo po maši molili za nove duhovne in 
redovne poklice. Po molitvi bo blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto je možno prejeti tudi Porcijunkulski odpustek. Porciunkula se 
je imenoval prav majhna cerkvica »Svete Marije Angelske« blizu italijanskega
mesta Assisija. Bila je na tem, da razpade, a jo je sv. Frančišek Asiški 
popravil in tam spoznaval svoj poklic: popraviti Cerkev iz ljudi, Cerkev, v 
katero se je tedaj močno zajedla gniloba, predvsem pohlep po bogastvu in 
razkošju, po lagodnem življenju, brez čuta za telesno in duhovno revščino 
drugih. To cerkvico si je Frančišek izprosil od Benediktincev kot »delček«, kot
»dedino« svoje ustanove, od česar je dobila ime Porciunkula. Tu je nastal 
frančiškanski red. Tu je Frančišek tudi umrl 1226. Sedanja troladijska 
Bazilika je tako sezidana, da se njena kupola loči ravno nad porciunkulsko 
cerkvico, ki je ostala ohranjena v prvotni obliki.
Cerkev za dosego tega odpustka določa tri pogoje: opraviti zakramentalno 
spoved, prejeti sveto obhajilo in moliti v papežev namen. Zahteva tudi, da 
nismo navezani na katerikoli, tudi mali greh.

* Na 19. navadno nedeljo – Lovrencovo je maša na Petkovcu, kjer je 
tudi žegnanje. Pri maši je darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve.
Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
27.7.08 Cilka Jereb in Srečo Nartnik Petra Čuk in Matjaž Gnezda
3.8.08  Ana Lukančič in Franja Tušar   Marja Čuk in Marjana Kunc
10.8.08 Cilka Jereb in Jože Treven Rezka Drmota in Tadeja Gnezda
Pogrebne maše v Juliju Tadeja Gnezda
Pogrebne maše v Avgustu Marjana Kunc
Ministriranje:
Teden od 27.7. – 3.8. Urban Cigale, Primož Arhar, 

Ambrož Cigale in Rok Hodnik
Teden od 3.8. – 10.8. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Kje si, Gospod?

Župnik nekega mesta se je povzpel na vrh šilastega zvonika, da bi bil 
bližje Bogu. Župljanom je žele posredovati božjo besedo, kakor je nekoč 
Mojzes posredoval božje zapovedi.
Potem je nekega dne res slišal, da mu je Bog spregovoril. Duhovnik je na
ves glas zavpil: »Kje si, Gospod. Ne slišim razločno tvojega glasu.«
In Bog je odgovoril: »Jaz sem tu, sredi svojega ljudstva. In kje si ti?«


