
Agejeva knjiga
Prerok  Agej,  je  bil  moralni  graditelj  drugega,  to  je  Zorobabelovega

templja. Leta 538 pr. Kr. So se Judje vrnili iz babilonskega ujetništva, vsega
skupaj okrog petdeset tisoč ljudi. To je bil »ostanek« izvoljenega ljudstva, ki
je nekdaj imelo dve kraljestvi. Bil pa je tudi njegovo upanje. Že naslednje
leto so položili  temelj  za novi  tempelj.  Toda,  zaradi  nastalih zaprek se je
začeto  delo  moralo  ustaviti.  Minevala  so  leta.  Prvotna  gorečnost  za  novi
tempelj  je  počasi  ugašala.  Premožnejši  so začeli  bolj  misliti  na opremo in
udobje v svojih hišah, kakor na zidanje Božje hiše. Kazalo je, da bodo na
tempelj pozabili.

Leta 520 nastopita dva preroka, ki zaspano ljudstvo in njegove voditelje
zdramita.  Prvi  je bil  Agej.  Agej(»Prazniški«) je v končnem seznamu malih
prerokov na desetem mestu. O času in kraju njegovega rojstva in drugih
življenjskih  okoliščinah  nam  ni  nič  znanega.  Iz  drobne  knjige  njegovih
prerokb pa zvemo, da je vršil  svojo preroško službo v drugem letu vlade
perzijskega kralja Darija I.(522-486pr. Kr.) in da je bilo njegovo delovanje
posvečeno zidanju templja. To potrjuje tudi Ezdrova knjiga(614).

Knjiga obsega štiri njegove govore v skrajšani obliki. V prvem govoru Agej
zavrača izgovor rojakov, češ da zaradi slabil  letin ne morejo nadaljevati  z
zidanjem templja,  s  katerimi  so  pred  leti  začeli.  Prerokov  nastop  je  imel
uspeh. Vsi so spoznali, da jim Bog govori po preroku in takoj so se lotili dela.

Drugi  govor:  Po  štirih  tednih  zidave  so  že  mogli  videti  obrise  novega
templja. Ob pogledu nanj je, pa so stari ljudje, ki so v svoji mladosti še videli
nekdanji  veličasten Salomonov tempelj,  začeli  tarnati, češ kako zelo bo ta
tempelj zaostajal za prejšnjim! Mnogih se je lotevala malodušnost. Tedaj je
prerok zopet povzdignil svoj glas. Napove bodočo slavo novega templja.

Tretji govor: prerokova beseda v drugem govoru je ljudstvo in voditelje
spet podžgala. Zato jim v tretjem govoru napove, da jim bo Bog zopet vrnil
svoj blagoslov pri njihovem delu na polju in v vinogradih.                     >>
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27. Navadna nedelja - Rožnovenska
Evangelij: PRVI IZVOLJENI BODO ZAVRŽENI                                Mt 21,33-43
Iz Svetega Evangelija po Mateju
 »Poslušajte drugo priliko! Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v
njem stiskalnico in sezidal stolp; in dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas
trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi dobili njegov pridelek. Viničarji pa so njegove
služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Nato je poslal druge
služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina,
rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi rekli: ›Ta je
dedič. Dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine!‹ Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in
ubili.  Ko  bo  torej  prišel  gospodar  vinograda,  kaj  bo  storil  s  temi  viničarji?«  Rekli  so  mu:
»Hudobneže bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem
času dajali pridelek.« Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali v Pismih: Kamen, ki so ga zidarji
zavrgli, je postal vogalni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh.
Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.

Mašni nameni od 5. 10. do 11. 10. 2008: 
Nedelja Rožnovenska nedelja

7:30h – za farane
10h   Lucija Pišljar, obletna, Rovtarske Žibrše 15
14h – molitev rožnega venca z blagoslovom, molijo ga birmanci

Ponedeljek Sv. Bruno, duhovnik
18h   Manica in Ludvik Treven, Rovte 102

Torek Rožnovenska Mati Božja. god
18h   Pavel Šemrov

Sreda 18h   Brigita Trček, godovna, Rovte 82a
Četrtek 18h   Alojzij Malavašič, godovna, Rovte 51
Petek 18h   Janez Mlinar, Rovte 7
Sobota Celodnevno češčenje Svetega Rešnjega Telesa in Krvi

8h   starši in brat Modrijan, godovna, Rovte 6
10h   Slavko Skvarča, obletna, Rovte 85a
17h   Jože Kržišnik, obletna, Rovte 5

>> V četrtem govoru, ki ga je imel isti dan kot tretjega, da je Zarobobelu
zagotovilo posebnega božjega varstva, v duhu mesijanskih božjih obljub.

Agejeva prerokba se razlikuje od prerokb, ki so jih izrekali preroki pred
njim.  Preroki,  ki  so  delovali  pred  babilonskim  ujetništvom,  so  morali
izvoljenemu ljudstvu naštevati  njegov grehe in mu oznanjati  božjo kazen.
Preroki  v  ujetniški  dobi,  ko  je  ljudstvo  kazen  za  svoje  grehe  dejansko
odsluževalo,  so  ga  tolažili,  da  ni  obupalo.  Agej  in  za  njim  Zaharija,  ki
nastopata  v  poujetniški  dobi,  pa  usmerjata  pogled  ljudstva  predvsem  v
bodočnost, na obnovo in pripravo na mesijanske čase.
Mikavnost Agejeve knjige je v tem ker jo ogreva prerokova iskrena vnema za
obnovitev  božje  hiše.  Ta  vnema prihaja  iz  njegove  žive  zavesti,  kolikega
pomena  bo  tempelj  za  duhovno  oblikovanje  izvoljenega  ljudstva.  To  bo
duhovno žarišče, ob katerem se bo vžigal in ohranjal Sveti ogenj upanja in
pričakovanja na Mesija, ki so ga napovedali že stari preroki.
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28. Navadna nedelja 
Evangelij: VSI SO POVABLJENI V BOŽJE KRALJESTVO               Mt, 22,1-14
Iz Svetega Evangelija po Mateju
Jezus jim je spet spregovoril v prilikah. »Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je napravil svatbo
svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti.
Znova je poslal druge služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: Glejte, pojedino sem pripravil. Moji
voli  in pitana teleta so zaklani  in vse je pripravljeno; pridite na svatbo!‹ Ti pa se niso zmenili,
temveč so odšli: eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji; ostali pa so zgrabili njegove služabnike,
jih osramotili in pobili. Kralj se je tedaj razjezil in poslal svojo vojsko, da so pobili tiste morilce in
njihovo mesto požgali. Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je
niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹ Služabniki so
odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z
gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečene svatovske obleke.
Dejal mu je: ›Prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovske obleke?‹ Ta pa je molčal. Tedaj je
kralj rekel strežnikom: ›Zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v najzunanjejšo temo. Tam bo jok
in škripanje z zobmi.‹ Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.« 

Mašni nameni od 12. 10. do 19. 10.2008:
Nedelja 7:30h – za farane

10h  Edo Grdadolnik, godovna, Rovte 116
14h – molitev rožnega venca z blagoslovom, molijo ga birmanci

Ponedeljek 18h  Marija Trpin, obletna, Rovtarske Žibrše 12
Torek Sv. Kalist, papež in mučenec

18h  starši Bradeško, obletna, Rovte 70
Sreda Sv. Terezija Jezusova, devica in cerkvena učiteljica

18h   Manica in Ludvik Treven, dano Rovte 158
Četrtek Sv. Marjeta M. Alakok, devica

18h vsi  Šinkovec, obletna, Rovte 112
Petek Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec

18h  Katarina Martinčič, obletna, Rovte 44
Sobota Sv. Luka, evangelist

8h na Praprotnem Brdu   starši Skvarča, Rovte 117
Nedelja 29. Navadna nedelja, misijonska

7:30h – za farane
10h   Franc Brenčič, Petkovec 39
14h – molitev rožnega venca z blagoslovom, molijo ga birmanci

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
5.10.08 Rezka Drmota in Ana Lukančič Tadeja Gnezda in Lovro Skvarča
11.10.08 ob 8h Franja Tušar in Tamara Trpin ob 10h Marjana Kunc in Marja Čuk

ob 17h Cilka Jereb in Matjaž Gnezda
12.10.08 Jože Treven in Srečo Nartnik Mojca Skvarča in Petra Čuk
19.10.08 Cilka Jereb in Lovro Skvarča Marja Čuk in Ana Lukančič
Pogrebne maše v oktobru Mojca Skvarča
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Ostala oznanila:
* V ponedeljek, 6. 10. ob 19h je srečanje za člane Župnijske Karitas v 

župnišču.

* V soboto, 11. 10. imamo v župniji dan celodnevnega češčenja 
Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Maše bodo tri. Prilika bo tudi za sveto 
spoved. Vzemite si čas in pridite. Naj ta dan počaka kakšno delo, ki ni tako 
nujno, da je opravljeno. Čas, ki ga damo na razpolago Bogu, ima svoj pomen
in svojo vrednost.

* V torek, 14. 10. je po večerni maši priprava na zakrament svetega 
krsta. Starši na pripravo prinesite rojstni list otroka in družinsko knjižico, 
botri pa potrdilo, o sposobnosti za botra, če so iz druge župnije.

* V četrtek, 15. 10. ob 19h je v župnišču srečanje za člane Župnijskega 
Pastoralnega sveta. Tema srečanja bo: Delati za mlade ali z mladimi(naše 
poslanstvo št. 421, str. 25). Tisti ki ste bili izvoljeni s strani faranov v ŽPS, 
vas prosim, da se srečanj tudi redno udeležujete in prevzamete svoj del 
odgovornosti za delo v župniji.

* Na misijonsko nedeljo je nabirka namenjena za vzdrževanje in pomoč
misijonarjem pri širjenju evangelija.

* V župniji se že kar nekaj časa med nekaterimi kristjani širijo govorice, češ, 
da takrat, ko pride škof v župnijo, odnese s seboj vso nabirko, ki se nabere 
ob darovanju, bodi ob priliki birme ali slovesnosti. To ni res. Za birmovanje 
ali slovesnost je s strani škofije določen taksovnik, koliko takrat škof 
»zasluži«. Nabirka ostane v župniji. Prepričan sem, da ob birmovanju vsak 
birmanec ali birmanka dobi več materialnih dobrin, kot pa škof zasluži za 
birmovanje. Upam, da ne bo kdo trdil, da zato dobi škof ali duhovnik ironično
rečeno, tri plače: eno da država, eno Sveti Oče, eno pa Župnija. Zakaj se 
potem več fantov ne odloči za duhovniški poklic, če nam ge res tako dobro?
Nekateri so prepričani o nabirkah v cerkvi, predvsem so mišljeni »ofri«, da 
gredo tja 10.000€. Nabirka na praznik povišanje sv. Križa 14. 9.2008 je 
znašala 3.388,37€, na Mihelovo nedeljo pa 2.533,28€. Za oboje se vsem 
darovalcem iskreno zahvalim. Če pa kdo misli, da bo naštel več, mu z 
veseljem prepustim štetje nedeljskih pušic in ofrov.     Župnik.

* Slovesna maša ob začetku Akademskega leta 2008/2009 bo v ponedeljek 6. 
10. ob 18:30 v ljubljanski stolnici. Somaševanje vodi ljubljanski škof in 
metropolit msgr. Alojz Uran. Sodeluje pevski zbor študentskega doma sv. 
Vincencija na Taboru. Študentje iz Rovt, ki bivate v Ljubljani, se po možnosti 
te maše tudi udeležite. 

Ministriranje:
Teden od 5. 10. – 12. 10. Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Teden od 12. 10. – 19. 10. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven

Oznanilo_Leto_IV_st_20.odt   Stran 4/4

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


