
Sofonijeva knjiga
Sofonijeva knjiga je po tekstu kratka, obsega samo tri poglavja. O

osebi  Sofonija  vemo  samo  to,  kar  je  napisano  v  napisu:  »Beseda
Gospodova,  ki  je  prišla  Sofoniju,  sinu  Kušija,  sinu  Gedaljaja,  sinu
Amarjaja,  sinu  Ezekija,  v  dneh  Jošija,  sina  Amonovega,  Judovskega
kralja«. Mnogi razlagalci mislijo, da je bil  pravnuk kralja Ezekija(716-
687 pr.Kr.). To je sicer možno, gotovo pa ni. Napis to možnost samo
dopušča.

Sofonija je po daljšem času zopet prvi prerok – pisatelj, ki nastopi za
veliko četverico prerokov 8. stol. S svojim delovanjem je začel verjetno
v prvem desetletju vlade mladostnega kralja Jošija (640-609), vsekakor
pred začetkom njegove verske reforme leta 622. To reformo je s svojimi
govori, v katerih biča kultne in socialne nerednosti, v resnici pripravljal. 

Sofonija je živel, ko je kvarila judovsko ljudstvo polstoletna dediščina
asirske nadvlade in brezbožnega despotizma domačih kraljev Manaseja
in  Amona.  Ob  enem se  je  pripravljal  veliki  preobrat  v  mednarodnih
političnih odnosih. Asirska sila je začela kazati znake slabosti. Čez nekaj
desetletij  bo  izgubila  ne  samo svetovno  gospodarstvo,  marveč  svojo
lastno samostojnost.  Babilonci, Medijci,  Skiti  in Egipčani  si  bodo delili
njeno dediščino.

Ne vemo, ali je Sofonija doživel razkroj asirskega imperija, ki se je
dejansko  zašel  po  smrti  asirskega  kralja  Asurbanipala   leta  626.
Vsekakor je s svojo preroško pridigo ljudstvo dramil  in pripravljal  na
bližajoče se velike dogodke.

Tema,  ki  je  najbolj  prispevala  k  ugledu  Sofonijeve  knjige,  je
Gospodov  Dan,  dan  jeze  in  uničevanja.  Kajti  Jeruzalem,  katerega
ljudstvo je nezvesto,  katerega knezi,  sodniki,  preroki  in duhovniki  so
prekršili božjo postavo, čaka nesreča in uničenje.                        >>
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25. Navadna nedelja
Evangelij: BOG JE BOLJŠI KAKOR ČLOVEK                           Mt 20,1-16a
Iz Svetega Evangelija po Mateju
»Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce
za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za en denarij na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog
tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v
vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹ In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in
storil prav tako. In ko je šel ven okrog enajste ure, je našel druge, ki so tam postajali, in jim je rekel:
›Kaj postajate tukaj ves dan brez dela?‹ ›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali. Tedaj jim je rekel:
›Pojdite tudi vi v vinograd!‹ Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: ›Pokliči
delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih.‹ Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog
enajste ure, in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so
tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti
zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹ Odgovoril
je enemu izmed njih: ›Prijatelj,  ne delam ti  krivice.  Ali  se nisi  pogodil  z menoj  za en denarij?
Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti s
svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?‹ Tako bodo zadnji prvi in prvi
zadnji.«   

Mašni nameni od 21. 9. do 27. 9.2008: 
Nedelja svetniških kandidatov: Baraga, Gnidovec, Grozde in Vovk

7:30h – za farane
10h   Marija Bizjan, obletna, Petkovec 29

Ponedeljek Sv. Mavricij in tovariši, mučenec
19h   iz družine Gantar, Petkovec 31

Torek Sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik
19h   Ivana Novak, obletna, Rovte 131

Sreda Blaženi Anton Martin Slomšek, škof, praznik
19h   Marija Čuk, godovna, prijateljice

Četrtek 19h   Jakob Skvarča, obletna, Rovte 162
Petek Sv. Kozma in Damijan, mučenca

19h  Marija Senčur, godovna, Rovte 139
Sobota Sv. Vincencij pavelski, duhovnik

8h   Marija Treven, godovna, Petkovec 46
(Nadaljevanje iz prve strani)

Za poganske narode se Sofonija obrača na vse štiri strani neba, da bi
naznanil njihovo uničenje: Filistejcem na zahod, k Moabcem in Amorcem
na vzhod, k Nubijcem na jug in Asircem na sever.

Toda  Sofonijeva  zamisel  presega  okvir  zgodovine:  to,  kar
napoveduje, je vesoljna katastrofa; Gospodov dan, o katerem govorita
že Amos in Joel, bo dan splošnega pretresa, to bo sodba, ki bo s svojo
strahoto in uničenjem dosegla vse živo na zemlji. Vendar pa pri Sofoniju
Gospodov dan v bistvu ni konec sveta iz zgodovine, ampak preobrazba
Božjega ljudstva, konec obdobja greha. Tako kot nekdaj, v času rešitve
iz  Egipta,  bo  Bog  rešil  svoje  ljudstvo  in  storil  čudovita  dela  v  pričo
narodov. Vse se bo končalo z veselim prepevanjem »Ostanka«.         >>
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26. Navadna nedelja – Slomškova – Mihaelova
Ekumenski dan

Evangelij: GREŠNIKI PRIDEJO V BOŽJE KRALJESTVO               Mt, 21,28-32
Iz Svetega Evangelija po Mateju
Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v
vinograd!‹ Ta je odgovoril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in
rekel isto. Ta je odgovoril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo
voljo?« Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Cestninarji in vlačuge pojdejo
pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam na poti pravičnosti in mu niste verjeli,
cestninarji  in vlačuge pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali,  da bi mu
verjeli.«

Mašni nameni od 29. 9. do 5. 10.2008:
Nedelja 7:30h – za farane

10h  Julijana in Matevž Lukančič, Rovte 104c
Ponedeljek Sv. Mihael, Gabriel in Rafael, nadangeli, praznik

19h – v dober namen, Rovte 131
Torek Sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj

19h na Petkovcu  starše in brata Kavčič, Petkovec 6b
Sreda Sv. Terezija deteta Jezusa, devica in cerkvena učiteljica

19h   Ivan Logar, dano Rovte 158
Četrtek Sv. angeli varuhi

19h  Stanko Obržan in Frančiška Rupnik, obletna, Praprotno Brdo 9
Prvi Petek Sv. Frančišek Borgia, duhovnik

19h  Cvetka Kavčič, godovna, Rovte 12
Sobota prva 
duhovniška

Sv. Frančišek Asiški, redovnik
8h   starši Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 35
18h – v zahvalo za 50 let življenja, letnik 1958

Nedelja 27. Navadna nedelja, rožnovenska
7:30h – za farane
10h   Lucija Pišljar, obletna, Rovtarske Žibrše 15
14h – molitev rožnega venca z blagoslovom

Ministriranje:
Teden od 21.9. – 28.9. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 28.9. – 5.10. Martin Skvarča, Uroš Kunc in Urban Cigale

(nadaljevanje iz prejšnje strani)

Ta ostanek bodo ponižni, mali, tisti, ki izpolnjujejo Božjo voljo. Ušli
bodo uničenju Božje jeze. To je novo ljudstvo, ki ga bo Bog zbral in
počastil  pred narodi.  Živeli  bodo v radostnem, svobodnem in svetem
Jeruzalemu, kjer bo Bog sam prestoloval kot kralj. Knjiga se torej konča
v ozračju upanja in veselja, v zrenju rajanja prazničnega Jeruzalema.
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Ostala oznanila:
* 24.  9. obhajamo god blaženega Antona Martina Slomška, ki je 

zavetnik vseh učiteljev, vzgojiteljev in katehetov. Priporočimo se mu, naj nas
s svojim zgledom in učenjem pomaga utrjevati v dobri vzgoji.

* V sredo, 24. 9. bo po večerni maši v veroučni učilnici srečanje za 
člane župnijskega pastoralnega sveta. Tema srečanja je: Kdo so naši 
mladi in kaj lahko naredimo v prihodnosti glede mladinske pastorale? (Naše 
poslanstvo št. 42, str. 18)

* 26. navadna nedelja, zadnja v mesecu septembru je Slomškova nedelja in 
slovenski ekumenski dan. Za našo župnijo je to Mihelova nedelja, ko 
obhajamo farno žegnanje. Pri obeh mašah je že ustaljeno darovanje 
za cerkev.

* Mesec oktober je posvečen rožnovenski Materi Božji in molitvi 
rožnega venca. Rožnovensko pobožnost bomo imeli v cerkvi ob nedeljah 
ob 14h, ob delavnikih pa bomo molili rožni venec pred sveto mašo. Tudi v 
naših družinah obnovimo to lepo molitev.

* Za prvi petek v mesecu oktobru bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal
bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili posvetilno 
molitev v čast Srcu Jezusovemu in prejeli blagoslov.

* Prva sobota je posvečena Mariji in molitvi za nove duhovne in redovne 
poklice. Po maši bomo zmolili litanije Matere Božje in prosili za nove duhovne
poklice, ter prejeli blagoslov.

* Verouk za prvi razred se začne v soboto 4. 10. ob 9h. 
* Od 28. 9. do 5. 10. obhajamo »Teden za življenje« pod geslom: »Zavzel sem

se zate v puščavi, v deželi velike žeje« (Oz 13,5)
* V ponedeljek, 6. 10. po večerni maši je srečanje za člane Župnijske Karitas.
Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
21.9.08 Franja Tušar in Srečo Nartnik Marjana Kunc in Tadeja Gnezda
28.9.08 Cilka Jereb in Jože Treven Marja Čuk in Mojca Skvarča
29.9.08 ob 19h Franja Tušar
5.10.08 Rezka Drmota in Ana Lukančič Tadeja Gnezda in Lovro Skvarča
Pogrebne maše v septembru Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v oktobru Mojca Skvarča
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Ob blagoslovitvi župnišča in blagoslovitvi obnovljene fasade cerkve se 
zahvalim vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali pri pripravi 
slovesnega bogoslužja in poteku slovesnosti tudi po končani maši. 
Zahvalim se vsem za darovanje, za krasitev cerkve, za pripravljeno pecivo
in golaž, zahvalim se vsem društvom za pomoč, narodnim nošam, 
penkarjem, redarjem in vsem neimenovanim, ki ste poskrbeli, da je 
nedeljski praznik lepo potekal. Bog vam povrni!

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


