Oznanila od 24. 8. do 7. 9. 2008, Leto IV. št. 17
Nahumova knjiga

Nahum pomeni »potolažen«, »okrepljen«. Prerok je torej za svoje
ljudi prinašalec utehe, tolažbe, kakršna mora v zelo mračnem obdobju
buditi upanje. Upanje ki ga navdaja z vso silovitostjo vere, je upanje v
neizbežno zmago Boga, čeprav se zdi da imajo sovražniki uspeh, in da
so močni kot levi, ter polni zvijačnosti.
Knjiga je v svetopisemskem kanonu med malimi preroki na sedmem
mestu. Napis knjige nam pove, da je bil rojen v Elkošu. Stari razlagalci
so ta kraj iskali v Galileji, novejši ga iščejo v južni Palestini, blizu Bet –
Džibrina. Kaj več o preroku ne vemo. Čas njegovega preroškega
delovanja okvirjata dve letnici: leto 663 pr.Kr. ko je asirski kralj
Asurbanipal zavzel egiptovsko prestolnico Tebe in leto 612, ko je padel
Ninive. Nastanek njegove knjige moramo postaviti med ti dve letnici.
Splošno se danes misli, da jo je napisal malo pred 612 pr.Kr.
Knjiga glavno tezo razvija na tri načine:
1. Najprej to naredi v obliki psalma. Podobno, kakor uvod v druge
knjige, a še silneje nas sooča s tistim, ki vsemu vlada: z Izraelovim
Bogom, z vzvišenim sodnikom vsega svet, ki je ob enem strašen in
dobrotljiv. Ta prvi odlomek zelo prizanesljivo kaže na odrešenjsko
zgodovino.
2. V drugem delu so okoliščine prikazane nekolika natančneje: grožnje
proti utrjenemu mestu in njegovemu kralju, veselo novica o obnovi, o
osvoboditvi Juda za katerega se zdi, da se mor odreči preveč človeški
politiki in začeti staviti svoje zaupanje v svojega Osvoboditelja.
3. Končno sledi še opozorilo o razdejanju Niniv, ko bodo na višku moči,
o mestu ki pravi: »Jaz in nihče drug«, kar je znamenje nasprotovanja
božjemu redu; kazen za to, naj nenehno opozarja vse narode:
»Ognusil te bom in te postavil na ogled«.
>>

21. Navadna nedelja
Evangelij: KRISTUS OBLJUBI PETRU KLJUČE KRALJESTVA
Iz Svetega Evangelija po Mateju

Mt 16,13-20

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.‹« Tedaj je učencem naročil, naj nikomur ne povejo, da
je on Mesija.«

Mašni nameni od 24. 8. do 30. 8.2008:
Nedelja
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota

Sv Jernej, Apostol

7:30h – za farane
10h  Saša Lukanc - Demšar, obletna, Rovte 14
Sv. Ludvik IX., kralj
19h  Avguštin Molk, godovna, Rovtarske Žibrše 9
19h  iz družine Kogovšek, Rovte 118
Sv. Monika, mati sv. Avguština
19h  Jože Lukančič, starši in bratje, Rovtarske Žibrše 16
Sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj
19h  Godobovski, Petkovec 6a
Mučeništvo Janeza Krstnika, god
19h  Valentin Skvarča, obletna, Rovte 54
8h  Pavel Lukančič, Rovte 140

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

To opozorilo slika celo vrsto prizorov, ki so še posebno prepričevalni,
ker vsak predstavlja celoto poudarja različne vidike mesta in njegovega
padca. Končno se bo izkazalo, da Bog s svojim bliskovitim posegom
prihaja osvobodit stiskane in rešit svoje.
Iz celotnega dela odseva predvsem silna prerokova ljubezen, ki
preroka razvnema in mu daje čar: gorečnost vere. Nahumu z močjo
neomajnega prepričanja, ki mu je dano od zgoraj, kljub vsemu
zunanjemu videzu oznanja, da zmaga bo božja, da že pripada Bogu. Kot
resnični prerok v izredni povezanosti z živim Bogom, učiteljem
zgodovine in vsakega človeka že vidi uresničenje daljne prihodnosti.
Nahumu svoje videnje pogumno oznanja rojakom, ki so zbegani v
mraku tujega gospostva in odpada od vere. S svojim preroškim darom
potrjuje učinkovitost božje Besede in tako pomaga, da se ta Beseda v
zgodovini učloveči.
Razlaga Nahuma, ki so jo našli v Kumranu in je nastala približno 100
let pr.Kr., po svoje dokazuje, kako so verniki v Nahumovi knjigi znali
najti božjo besedo in kako jim je razsvetljevala vsak trenutek zgodovine.
in kazen.
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22. Navadna nedelja
Evangelij: ODPOVED NAS PRIVEDE K JEZUSU
Iz Svetega Evangelija po Mateju

Mt 16,21-27

Od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od
starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in biti tretji dan obujen. Peter
pa ga je vzel k sebi in ga začel grajati: »Bog ne daj, Gospod! To se ti nikakor ne sme zgoditi!« On
pa se je obrnil in rekel Petru: »Poberi se! Za menoj, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je
Božje, ampak kar je človeško.« Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo iti za menoj, naj
se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo
izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kajti kaj koristi človeku, če si ves
svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Sin
človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil
po njegovem delu.

Mašni nameni od 31. 8. do 7. 9.2008:
Nedelja
Ponedeljek

Torek
Sreda
Četrtek
Prvi Petek
Sobota prva
duhovniška
Nedelja

7:30h – za farane
10h  Tomaž Reven, obletna, Rovte 54
15h – za zdravje – srečanje za bolne, ostarele in invalide
Sv. Egidij(Tilen), opat
Obletnica kronanja Marije Pomagaj na Brezjah
19h  iz družine Justin
19h  Marija Čuk, obletna, Rovte 82
Sv. Gregor veliki, papež in cerkveni učitelj
19h  starši Šemrov in sinova, Rovte 100a
Sv. Rozalija, devica
19h  Frančiška Jeršič, obletna, Petkovec 22
Blažena Mati Terezija, redovnica
19h  Zdravko Trpin, obletna, Rovte 122
8h  iz družine Trček, godovna, Petkovec 35
23. Navadna nedelja, Angelska

7:30h – za farane
10h  iz družine Filipič, Rovte 100a

Ministriranje:
Teden od 24.8. – 31.8. Urban Cigale, Primož Arhar, Ambrož Cigale in Rok Hodnik
Teden od 31.8. – 7.9. Jakob Skvarča, Martin Skvarča in Uroš Kunc

Sprava človeka s seboj

Človek se mor spraviti ne samo z Bogom, s Cerkvijo, z bližnjim, ampak
se mora spraviti tudi s samim seboj. Marsikaj je v človeku neurejenega,
nepotešenega, bolečega, kar ga močno ovira da ne more v življenju prav
uspevati niti ne more urediti odnosov z drugimi. Zato je potrebno, da
naredi najprej red v samem sebi, da popravi, kar se v njem samem
popraviti da.
Glasnik: Kraljica Miru
Oznanilo_Leto_IV_st_17.odt Stran 3/4

Ostala oznanila:
* V ponedeljek, 25. 8. ob 20h je v župnišču srečanje za člane Župnijske
Karitas. Pogovoriti se moramo o srečanju bolnih, ostarelih in invalidov, ki bo
v župniji v nedeljo 31. 8. ob 15h. Sveto mašo bo vodil in daroval
gospod Toni Burja, lazarist in urednik Prijatelja. Med sveto mašo bo tudi
obred bolniškega maziljenja. Po maši bo v prizidku župnišča družabno
srečanje.
* V ponedeljek, 1. 9. je v veroučni učilnici priprava na zakrament
svetega Krsta. Starši, prinesite k pripravi družinsko knjižico in rojstni list
otroka, botri pa potrdilo o sposobnosti za botra, če so iz druge župnije.
* Za prvi petek, 5. 9., v mesecu septembru bom v dopoldanskem času
obiskal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bo posvetilna
daritev v čast Srcu Jezusovemu z blagoslovom.
* Na prvo soboto bomo po maši molili za nove duhovne in redovne
poklice.
* V nedeljo, 14. septembra, ko obhajamo praznik Povišanje Svetega
Križa, se bomo Bogu zahvalili za obnovljeno fasado na cerkvi in
ostala dela, ter za zgrajen prizidek pri župnišču. Oboje bo blagoslovil
ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik ob 10h. Po blagoslovu bo v
cerkvi slovesna sveta maša, po njej pa bo pred cerkvijo družabno
srečanje.
* Župnija Zaplana, v nedeljo 7. septembra vabi k slovesni spravni maši na
Vranje Pečine na Zaplani. Spomnili se bomo ubitega duhovnika pokojnega
Jožefa Geohelija in vseh žrtev medvojnega in povojnega nasilja. Sveta maša,
ki jo bo vodil prelat gospod Vinko Vegelj, bo ob 10h. Po maši bo krajši
kulturni program, v primeru slabega vremena bo sveta maša v župnijski
cerkvi na Zaplani. Lepo povabljeni.
* Župnija Vrhnika organizira romanje na Poljsko v začetku septembra. Cena
romanja je 210€, več informacij dobite v župnijskem uradu Vrhnika , Tel:
(01) 750 27 50, 01/750 27 51.

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
Dopoldanska ob 10h
24.8.08 Rezka Drmota in Jože Treven
Tamara Trpin in Matjaž Gnezda
31.8.08 Franja Tušar in Srečo Nartnik
Marjana Kunc in Ana Lukančič
31.8.08 ob 15h : Cilka Modrijan in Minka Gantar
7.9.08 Cilka Jereb in Lovro Skvarča
Mojca Skvarča in Petra Čuk
Pogrebne maše v avgustu
Marjana Kunc
Pogrebne maše v septembru
Matjaž Gnezda
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič
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