
Mihejeva knjiga
Prerok Mihej ali Miha (»Kdo je kakor Gospod?«) je eden izmed štirih

prerokov, ki so delovali v 8.stol. pred Kristusom; to so: Amos in Ozej v
severnem, Mihej in Izaija pa v južnem kraljestvu.

Mihej je bil po rodu Jud, doma iz mesteca Marešet, ki je ležalo na
malem griču med Hebronom in Gazo, čisto blizu ravnine. Kralj Roboam
je tu postavil  utrdbo proti  Filistejcem in Edoncem. Preroško službo je
vršil v času judovskih kraljev Jotama, Ahaza in Ezekija. Bil je sodobnik
svojega  velikega  rojaka,  preroka  Izaija.  Njegova  prerokovanja  se
nanašajo le deloma na leta pred 721, ko so Asirci zavzeli Samarijo, v
glavnem pa na leta po tem dogodku. Iz njegovega življenja vemo še to,
da je imel ugled pri kralju Ezekiju in pri judovskem ljudstvu.

Mihejeva knjiga obsega 7. poglavij. Vsebina sicer ni tako pregledna,
kakor npr. pri Amosu, vendar ni težko razločiti v njej treh glavnih delov.

Prvi  del  oznanja  najprej  božjo  sodbo  nad  Samarijo,  prestolnico
severnega  kraljestva.  V  deželah  bližnjega  vzhoda  je  veliko
takoimenovanih  »Zellov«,  umetnih  gričev,  ki  niso  nič  drugega  kot
porušena mesta iz davnih časov. Prerasla jih je trava. Taki Zelli so bili
vidni že v času  hebrejskih prerokov, novi pa so nastajali pred njihovimi
očmi. Koder je šla kruta asirska vojska, so se mesta često spreminjala v
kup razvalin. In asirski vojni pohodi niso bili redki. Vse to je bilo dobro
znano prerokom.  Prerok  Amos in  Ozej  sta  to  nekaj  desetletij  poprej
Samariji razločno napovedala, kaj jo čaka. Mihej ve, da Samarija zasluži
kazen. Tudi Jeruzalem ni nič boljši. Moralna gniloba je v obeh mestih
ista,  socialne  razlike  in  krivice  na  jugu  niso  nič  manjše.  Zato  se  iz
prerokovih prsi izvija podobna tožba in grožnja nad Judom, kakor nad
Izraelom. Jeruzalemu preti ista božja sodba in kazen.
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19. Navadna nedelja - Lovrencova
Evangelij: JEZUS VABI PETRA K SEBI                                              Mt 14,22-33
Iz Svetega Evangelija po Mateju
In takoj je primoral  učence, da so šli  v čoln in se peljali  pred njim na drugo stran; sam naj bi
medtem odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je
zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se je medtem oddaljil že precej stadijev od brega. Valovi so ga
premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k
njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: »Prikazen je.« Od strahu so
zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« Peter mu je odgovoril
in rekel: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.« On mu je dejal: »Pridi!« In Peter je
stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je
potapljati  in  je  zavpil:  »Gospod,  reši  me!«  Jezus  je  takoj  iztegnil  roko,  ga  prijel  in  mu  dejal:
»Malovernež, zakaj si podvomil?« In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v
čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: »Resnično si Božji Sin.«  

Mašni nameni od 10. 8. do 16. 8.2008: 
Nedelja Lovrencova nedelja

7:30h – za farane
10h na Petkovcu   Franc Lukan, obletna, Petkovec 45

Ponedeljek Sv. Klara, devica
19h   iz družine Justin, dano iz Kranja

Torek Sv. Ivana Šantaljska, redovnica
19h   Bernarda Lukan in starši, Praprotno Brdo 3

Sreda 19h   Aleš Treven, godovna, Rovte 82
Četrtek Sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik in mučenec

19h   Andrejčkovi - Turk, Rovtarske Žibrše 7, dano iz Črnomlja
Petek Marijino Vnebovzetje, slovesni in zapovedani praznik

7:30h – za farane
10h  Ivan Cigale, Rovte 70

Sobota Sv. Rok, spokornik
8h   Manica in Ludvik Treven, Rovte 104

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Drugi  del  je  povsem drugačen.  Prerok  gleda  pred  seboj  duhovno
obnovo  Jeruzalema  in  mesijansko  prihodnost  v  kateri  bo  zavladal
potomec Davidov, rojen v Betlehemu. Tedaj bo nastopila doba splošnega
miru in blagostanja in odpravljeno bo malikovalstvo. Sodobniki so v tem
videli  prst božji, namreč milost, da je Bog umaknil svojo, po preroku
napovedano  grožnjo  nad  Jeruzalemom.  Vsa  srca  so  se  napolnila  z
veseljem in  zavladal  je  optimizem.  Prerok  dvigne  pogled  preko ozke
sedanjosti in najbližje prihodnosti v mesijansko prihodnost.

Tretji del odriva pot, ki vodi v deželo mesijanskih obljub, kakor jih je
prerok  predočil  v  drugem delu.  V  dialogu  med  Bogom in  izvoljenim
ljudstvom  je  to  pot  orisana  v  kratkih,  klasično  lepih  stavkih.
Spreobrnjenje  in  poboljšanje  mora  priti  na  treh  temeljnih  načelih
razodete vere: na pravičnosti, na usmiljenju in na ponižnosti. To se bo
tudi zgodilo.
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20. Navadna nedelja

Evangelij: KRISTUS HVALI VERO POGANSKE ŽENE                    Mt 15,21-28
Iz Svetega Evangelija po Mateju
Jezus je odšel od tam in se umaknil v tirsko in sidónsko pokrajino. In glej, prišla je kánaanska žena
iz tistih krajev in vpila: »Gospod, Davidov sin,  usmili  se me! Mojo hčer zelo mučijo demoni.«
Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: »Odpravi jo, ker
vpije za nami.« Odgovoril je in dejal: »Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.« Prišla je,
padla  predenj  in  rekla:  »Gospod,  pomagaj  mi!«  Odgovoril  ji  je  in  dejal:  »Ni  lepo jemati  kruh
otrokom in  ga  metati  psom.«  Ona  pa  je  rekla:  »Tako  je,  Gospod,  pa  vendar  tudi  psi  jedo  od
drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.« Tedaj je Jezus odgovoril. Rekel ji je: »O žena,
velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je ozdravela tisto uro. 

Mašni nameni od 17. 8. do 24. 8. 2008:

Nedelja 7:30h – za farane
10h  starši Jereb in brat France, dano iz Sinje Gorice

Ponedeljek Sv. Helena, cesarica
19h  iz družine Justin

Torek Sv. Janez Eudes, duhovnik
19h  Jožefa Trpin, obletna, Rove 126

Sreda Sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj
19h  Marija Kunc, obletna, Petkovec 111

Četrtek Sv. Pij X, papež
19h  Justina Kunc, obletna, Rovte 82

Petek Devica Marija Kraljica, god
19h  Vinko Corn, Rovte 124

Sobota Sv. Roza iz Lime, devica
8h   Matilda Rupnik, obletna, Rovtarske Žibrše 17

Nedelja 21. Navadna nedelja, Sv Jernej, Apostol
7:30h – za farane
10h   Saša Lukanc - Demšar, obletna, Rovte 14

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

Kakor Amos se tudi Mihej bori za socialno pravičnost. Njegov klic k
notranji poglobitvi pa spominja na Ozeja. Mihej poudarja veliko načelo
prave vere,  da stoji  ta pravičnost in usmiljenje na lestvici  religioznih
vrednot višje kot zunanje božje češčenje ali bogoslužje. Oznanja pravo
spreobrnjenje src, ki prihaja iz vere v božjo pravičnost in božjo svetost.
Ve pa tudi  za božjo dobroto in božje usmiljenje,  na katerega naj  se
človek zanese in zaupa, ko pridejo nadenj dnevi nesreče.

Znamenita je Mihejeva prerokba o spreobrnjenju narodov k pravi veri
v mesijanskem času in prerokba o Betlehemu, kot mesijevem rojstnem
kraju. Njegove prerokbe pomenijo viden napredek v mesijanski misli in
mesijanskem pričakovanju.
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Ostala oznanila:
* Na 19. navadno nedeljo – Lovrencovo je maša na Petkovcu, kjer je 

tudi žegnanje. Pri maši je darovanje za potrebe petkovske cerkve.

* 15. 8. praznujemo slovesni zapovedani praznik Marijinega 
Vnebovzetja ali Veliki Šmaren. Na ta praznik bomo pri obeh mašah 
obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji in se izročili v njeno varstvo. 
Za ljubljansko nadškofijo bo posvetitev v baziliki na Brezjah, ki bo združeno s
sveto mašo, ko jo bo daroval ljubljanski nadškof, msgr. Alojz Uran. Tudi sami
se v duhu pridružimo tej posvetitvi in prosimo Gospoda za vse potrebe 
našega naroda in vsega sveta.

* V soboto, 23. 6. bo na Brezjah srečanje treh dežel s pričetkom ob 
10.30, ki ga menjaje že 25 let pripravljajo; Videmska, Celovška in 
Ljubljanska nadškofija. To srečanje bo v letu apostola Pavla. Potekala bo pod 
geslom apostola Pavla iz pisma Rimljanom: »Kdo nas bo ločil od Kristusove 
ljubezni« (Rim 8,35). Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil ljubljanski 
nadškof in metropolit msgr. Alojz Uran. 

* V ponedeljek, 25. 8. ob 20h je v župnišču srečanje za člane Župnijske 
Karitas.

* Srečanje bolnih, invalidov in ostarelih v naši župniji bo v nedeljo, 31.8. ob 
15h.
Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
10.8.08 Cilka Jereb in Jože Treven Rezka Drmota in Tadeja Gnezda
15.8.08 Marja Čuk in Srečo Nartnik Mojca Skvarča in Marjana Kunc
17.8.08  Franja Tušar in Cilka Jereb   Petra Čuk in Lovro Skvarča
24.8.08 Rezka Drmota in Jože Treven Tamara Trpin in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v avgustu Marjana Kunc
Ministriranje:
Teden od 10.8. – 17.8. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
Teden od 17.8. – 24.8. 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

Marijino vnebovzetje

Kar so vsi kristjani
vedno za resnično imeli, 
- da je Mati Božja s telesom in dušo
v nebesa vzeta -
o tem po pameti ne moremo dvomiti.

Anton Martin Slomšek

Enako ne moremo dvomiti, 
da je Bog Mater Božjo tako poveličal
kakor nobenega drugega svetnika.
Zato jo po pravici imamo
za kraljico vseh svetnikov.


