
Zaharijeva knjiga
Zaharija (»Gospod se spominja«) je nastopil svojo preroško službo v istem

letu, dva meseca pozneje, kakor prerok Agej. Kolikor je mogoče razbrati iz
njegove knjige, jo je vršil vsaj dve leti, od novembra 520 do decembra 518
pr.Kr. V začetku knjige se nam predstavlja kot sin Barakija in vnuk Adona ali
Idona. Ta je bil po Nehemiju, poglavar vplivne duhovniške rodovine, ki se je
vrnila z Zorobabelom iz babilonskega ujetništva. Zato označba »Sin Adonov«
v naslovu verjetno pomeni, da je Zaharija izhajal iz te duhovniške rodbine.
Omenja ga tudi  Ezdrova knjiga.  Ne smemo pa ga istovetiti  z »Zaharijem,
sinom Barahijevim«, o katerem pravi  Jezus,  da so ga Judje »umorili  med
templjem in oltarjem«.

V sedanji obliki Zaharjeva knjiga obsega 14. poglavij in dela razlagalcem
nemale preglavice.  V svojih  posameznostih  je  često  temna in  zaradi  tega
povzroča različna tolmačenja.

Knjiga ima 2. dela: Prva obsega tri zanesljivo datirane prerokbe: 
a. Uvodni govor, ki ga je imel Zaharija »v 8. mesecu« drugega leta vlade

kralja Darija I. to je leta 520.
b. Osem prerokovih nočnih videnj, ki jih je imel »24. dan 11. meseca v 2.

letu Darija«.
c. Odgovor na vprašanje o postu, ob enem z drugimi božjimi reki » v 4.

letu kralja Darija, 4. dan 9. meseca«.
V drugem delu ločimo 3. skupine odlomkov, ki vsebujejo:
a. Prerokovanje  v poetični obliki.
b. Prerokovanje v prozi; oba ta dva teksta obravnavata odrešeniško dobo

prihodnosti.
c. Dvoje vzporednih preroških govorov o poslednjih časih.

Glede 1. dela razlagalci soglašajo, da je pisatelj tega dela prerok Zaharija.
Toda  pristnost  drugega  dela  tudi  mnogi  katoliški  biblični  razlagalci
osporavajo.                                                                                     >>
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29. Navadna nedelja - Misijonska

Evangelij: IMAMO DOLŽNOSTI DO BOGA IN SVETA                      Mt 22,15-21

Iz Svetega Evangelija po Mateju

 Tedaj so farizeji odšli in se posvetovali, kako bi ga ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje učence
skupaj s herodovci in so rekli: »Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot ter se
ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo dajati cesarju
davek  ali  ne?«  Jezus  pa  je  spoznal  njihovo  hudobijo  in  rekel:  »Kaj  me  preizkušate,  hinavci?
Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba in napis?«
Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar
je Božjega.«  

Mašni nameni od 19.10. do 26.10.2008: 
Nedelja Misijonska nedelja

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

Ponedeljek 18h   Franc in Ivan Logar, Rovte 104
Torek Sv. Uršula, devica in mučenka

18h   Jožefa Kogovšek, obletna, Rovte 26
Sreda Marija Saloma, svetopisemska žena

18h vsi   Srboški, obletna, Rovtarske Žibrše 20
Četrtek Sv. Janez Kapistran, duhovnik

18h   Antonija Trpin, obletna, Rovte 122
Petek Sv. Anton Marija Claret, škof

18h   Jožef Lukančič, obletna, Rovtarske Žibrše 16
Sobota 8h   Drago Burnik, godovna, Rovte 89a

18h – za srečen zakon

Vrnitev na sončni čas! Kazalci 1 uro nazaj.

(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Zaharijeva knjiga poudarja praktično življenje po veri in morali, po pravilih
pravičnosti in ljubezni. važno mesto v njej zavzema nauk o angelih. Zaharija
tudi nadaljuje in poglablja mesijansko misel, ki jo je za starimi preroki znova
prevzel njegov sodobnik Agej. Verska in moralna obnova ob novem templju
naj bi bila priprava na mesijanske čase, ki so blizu, to je na prihod Mesija, ki
bo  »oznanil  narodom  mir«.  To  je  vodilna  misel  Zaharjevih  prerokb,  ki
povezuje oba dela njegove knjige v enoto. 

Ministriranje:
Teden od 19.10. – 26.10. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 26.10. – 2.11. Martin Skvarča, Uroš Kunc in Urban Cigale
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30. Navadna nedelja – Žegnanjska 

Evangelij: LJUBI BOGA IN SVOJEGA BLIŽNJEGA               Mt, 22,34-40

Iz Svetega Evangelija po Mateju
Farizeji pa so slišali, da je saduceje prisilil k molku, in so se zbrali na istem kraju. Eden izmed njih,
učitelj  postave,  ga je preizkušal  z vprašanjem:  »Učitelj,  katera je največja zapoved v postavi?«
Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je
največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na
teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.

Mašni nameni od 26.10. do 2.11.2008:
Nedelja 7:30h – za farane

10h  Valentin Križaj, obletna, Rovte 10
14h – molitev rožnega venca z blagoslovom, molijo ga birmanci

Ponedeljek 18h  Janez Mlinar, Rovte 7
Torek Sv. Simon in Juda Tadej, apostola

18h  iz družine Trpin, obletna, Petkovec 28
Sreda 18h  Ivan Logar, Rovte 104f
Četrtek Marcel, mučenec

18h  Marijana Možina, obletna, Rovte 115
Petek Sv. Volbenk(Bolfenk), škof

8h  Katarina in Janez Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 14
Sobota Vsi Sveti, zapovedani in slovesni praznik

Evangelij: Veliko je plačilo v nebesih, Mt 5,1-12a
7:30h – za farane
10h  Marijana in Jože Blažič, obletna, Rovte 83
14h  Bernarda Lukan, obletna, Praprotno Brdo 3
17h – molitev rožnih vencev v cerkvi za vse rajne

Nedelja Spomin vseh vernih rajnih
7:30h – za vse verne rajne
10h   Jožefa Albreht, Rovte 61

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
19.10.08 Cilka Jereb in Lovro Skvarča Marja Čuk in Ana Lukančič
26.10.08 Tamara Trpin in Srečo Nartnik Tadeja Gnezda in Mojca Skvarča
1.11.08 Franja Tušar in Jože Treven Ana Lukančič in Lovro Skvarča

ob 14h Marjana Kunc in Matjaž Gnezda
2.11.08 Rezka Drmota in Cilka Jereb Petra Čuk in Marja Čuk

Pogrebne maše v oktobru Mojca Skvarča
Pogrebne maše v novembru Rezka Drmota
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Ostala oznanila:
* Letošnja misijonska nedelja bo potekala pod geslom: »Služabniki in 

apostoli Jezusa Kristusa«. Skupno praznovanje v ljubljanski škofiji bo v 
Novi Štifti, kjer bo ob 15h molitvena ura, ob 16h pa sveta maša, ki jo bo 
vodil škof. Nabirka te nedelje pri obeh mašah je namenjena za 
vzdrževanje in pomoč misijonarjem pri širjenju Evangelija. Na to 
nedeljo poglabljamo svojo zavest, da smo vsi poklicani k oznanjevanju 
evangelija – doma, v župniji, v domovini in po svetu. Vsak pač z darom, ki ga
je prejel. Če je župnija živa, je nujno tudi misijonska; če je župnija 
misijonska, je živa. Z molitvijo kličemo blagoslov z neba, z darovi pa 
podpiramo misijonarje sveta.

* V soboto, 1. 11. obhajamo praznik Vseh Svetih. Maše bodo tri. Po 
popoldanski maši bodo v cerkvi molitve za vse verne rajne z opravilom božje 
besede, nato pa še na pokopališču. Ob 17h bomo za vse verne rajne v cerkvi 
molili rožne vence. V posebno skrinjico ali nabiralnik boste lahko darovali 
svoj dar za maše za rajne.
V prvih osmih dneh novembra Cerkev naklanja popolni odpustek za vsak 
obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh 
cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra,  ter na prejšnjo ali naslednjo 
nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu, ter molimo po namenu svetega 
očeta (npr. Oče naš).

* V tednu po 30. navadni – žegnanjski nedelji ni verouka.

* DOM – Dekanijski odbor za mladino organizira na Vrhniki vsak 3. 
petek v mesecu ob 19:30 srečanja za mlade. Srečanja bodo v 
Cukaletovi dvorani poleg župnišča.  Naslov za srečanje: »Deka virus 
– pridi in se okuži«.

* V nedeljo, 9. Novembra ob 15h bo v Domu Krajanov Rovte, 14. dobrodelni 
koncert z geslom »Rad te imam! Zaupam ti!«, ki ga pripravlja Župnijska 
Karitas.

* V nedeljo, 16. novembra bo pri maši ob 10h srečanje zakonskih parov
naše župnije, ki letos obhajajo 10, 20, 25, 30, 40 in 50 let zakonske 
zveze. Srečanje bo vodil stolni prelat Vinko Vegelj. Po maši je še 
srečanje v župnišču.
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Vsi sveti

Svetnikom se priporočamo, 
da bi pri bogu prosili za nas.
Ali kako slaboumno, krivoverno
veliko kristjanov ravna!

Anton Marin Slomšek

Mariji in svetnikom se vsak dan priporočajo, 
Boga, odrešenika in Zveličarja 
Jezusa Kristusa pa pozabijo.
Ali ne vedo, da je on prvi
in da svetniki ne morejo pomagati,
če Bog ne da.


