Oznanila od 2. 11. do 16. 11. 2008, Leto IV. št. 22
Malahijeva knjiga
Hebrejsko ime Malahija pomeni »Glasnik božji« ali »Angel Gospodov«.
Izvirnik ima skrajšano obliko Malahi oziroma Maleahi, to je »Moj glasnik«. Sv.
Hieronim in za njim mnogi drugi mislijo, da je bil avtor spisa nepoznan, da pa
so mu pozneje dali ime Malahija, ki so ga vzeli iz spisa, kjer je rečeno:
»Glejte, pošiljam svojega glasnika …«. Ta domneva je nastala zaradi tega,
ker se ime Malahija kot lastno ime v Svetem Pismu ne najde. Vendar to ni
zadosten razlog zato je bolj verjetno, da je Malahija pravo in lastno
pisateljevo ime. Drugih podatkov o osebi tega preroka nimamo.
Vsebino knjige razni razlagalci različno delijo. Najbolj naravna in primerna
bo delitev v uvod, dva dela in sklep.
V uvodu Bog po preroku izpoveduje svojo ljubezen do Izraela, ki jo je
pokazal s tem, da je izvolil očaka Jakoba, prednika Izraelcev, ne pa
njegovega brata Ezava, prednika Edomcev.
Prvi del: Prerok graja duhovščino zaradi nemarnosti pri bogoslužnih
opravilih in pri poučevanju ljudstva v postavi; zaradi tega bodo kaznovani s
siromaštvom in ponižanjem. Na to graja ljudstvo, ker sklepa ženitve s
tujkami, zakonite žene pa zametuje.
Drugi del: Gospod bo ob svojem času prišel in bo »očistil Levijeve sinove«.
Prerok pouči ljudstvo naj bo pošteno pri desetini in božji blagoslov ne bo
izostal. Dan božje sodbe, pa bo končno dokazal, da grešniki ne uidejo kazni in
pravični ne ostanejo brez zadoščenja in plačila.
V sklepu sveti pisatelj opozori na važnost Mojzesove postave in napove
vrnitev preroka Elija, preden bo prišel Gospod.
Vsebina knjige nam precej jasno pove, da je bila knjiga napisana.
Zaskrbljenost svetega pisatelja zaradi slabe duhovščine in zaradi
lahkomiselnosti ljudstva pri sklepanju zakonskih zvez, kaže na nas ko sta se
morala proti istim napakam boriti Ezdra in Nehemija.
>>

Spomin vseh vernih rajnih
Evangelij: KDOR VERUJE V KRISTUSA, IMA VEČNO ŽIVLJENJE
Jn 6,37.39-40

Mašni nameni od 2.11. do 8.11.2008:
Nedelja
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Prvi Petek
Sobota prva
duhovniška

7:30h – za vse verne rajne
10h  Jožefa Albreht, Rovte 61
Sv. Viktorin ptujski, škof in mučenec
18h  Janez in Marija Nagode, obletna, Rovte 141
Sv. Karel baromejski, škof
18h  starši, bratje in sestra Slabe, Rovte 29
Sv. Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
18h  Matilda Skvarča, obletna, Rovte 117
Sv. Lenart, opat
18h – za zdravje, Rovte
Sv. Engelbert, škof
18h  starši Jereb, brat Pavel in sorodniki, Rovte 133
Bogomil, škof
8h  starši Jereb in Terezija Pivk, godovna, Rovte 157

Zahvala ob zahvalni nedelji 2008
Na zahvalno nedeljo se bomo Bogu zahvalili za vse, kar smo v času od
lanske zahvalne nedelje dobrega prejeli na duhovnem in materialnem
področju.
Ob tej priliki se zahvalim vsem, ki se po svojih močeh in sposobnostih trudite
za versko življenje v župniji. Zahvalim se vsem ključarjem in gospodarskemu
svetu za opravljena dela na župnijski cerkvi, za obnovljeno fasado in
stopnice. Zahvalim se vsem bogoslužnim sodelavcem: pevkam in pevcem
vseh treh zborov in njihovim zborovodjem in voditeljem, ministrantom,
bralcem beril, izrednima delivcema svetega obhajila, družini Treven –
Mežnijskim za čiščenje, pospravljanje, krašenje in druga opravila v cerkvi,
Tonetu in Kenu za pobiranje v darov v pušico, članom ŽPS, in ŽK,
pritrkovalcem, Rezki za poučevanje verouka. Za pripravo in izdelavo tiskanih
oznanil se zahvalim Ronkotu in Petru. Zahvalim se tudi vsem, ki me
oskrbujete s kosilom v gostilni »pri Rezki« in osebju gostilne. Zahvalim se
tudi ženam in materam ter članicam ŽK za čiščenje in pospravljanje župnišča
in prizidka. Zahvalim se vsem, ki redno obiskujete delavniške in nedeljske
svete maše, prav tako tudi za vse molitve, ki jih darujete za rast vere v
župniji. Ker je bilo v letošnjem letu več dela na župnijski cerkvi, se zahvalim
vsem, ki ste bili kakorkoli udeleženi pri tem delu, bodisi osebno ali z denarno
pomočjo. Naj Bog blagoslavlja in spremlja še tako majhno prizadevanje, ko
vsi skupaj delamo v dobro in blagor ljudi in cele župnije.
Hvala vsem!
Župnik Janez.
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32. Navadna nedelja – posvetitev lateranske bazilike
Evangelij: ČUJEČNOST ZA BOŽJI PRIHOD

Mt, 25,1-13

Mašni nameni od 9.11. do 16 .11.2008:
Nedelja

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja

Zahvalna nedelja
7:30h – za farane
10h  Marija in Ludvik Skvarča, obletna, Rovte 11
15h – v Domu Krajanov, dobrodelni koncert Župnijske Karitas
Sv. Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj
18h  Anton Peternel, obletna, Rovte 82g
Sv. Martin, škof
18h  Jože in Marija Žakelj, obletna, Rovtarske Žibrše 22
Sv. Jozafat, škof in mučenec
18h  iz družine Križaj, Rovte 10
Sv. Stanislav Kostka, redovnik
18h  Karolina Bizjan in  Cekcovi, Rovte 27
18h  Jože Lukančič, obletna, Petkovec 4
Sv. Albet Veliki, škof in cerkveni učitelj
8h  Slavko Skvarča, godovna, Rovte 85a
33. Navadna nedelja

7:30h – za farane
10h  Franc Jeršič, obletna, Rovtarske Žibrše 1

===============================================================================
(Nadaljevanje iz naslovne strani)

Prerok je njuno reformo pripravljal. Njegovo delovanje moremo postaviti v
čas malo pred prihodom Ezdra v Jeruzalem, to je okrog 470 ali 460 pr.Kr.
Malahija je v kanonu svetopisemskih knjig zadnji starozavezni prerok.
Njegova preroška beseda je vsebinsko tehtna. Svojim sodobnikom je budil
vest, podobno kakor predujetniški preroki. Omeniti je treba njegov nauk o
dolžnosti duhovščine in njegovo napoved nove, čiste in univerzalne daritve.
Svojo kritiko o vprašanju ločitve zakonske zveze med možem in ženo pa je
pripravljal pot ustreznim končno veljavnim določbam Jezusa Kristusa.
Malahijevo napoved o prihodu Elija je Gospod sam razložil.
Njegova literarna oblika je oblika dialoga med govornikom in poslušalci:
vsaki jezi ali očitku preroka, da ne delajo prav, sledi začudeno vprašanje
prizadetih: s čim smo se pregrešili?

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h
2.11.08 Rezka Drmota in Cilka Jereb
9.11.08 Franja Tušar in Srečo Nartnik
16.11.08 Cilka Jereb in Jože Treven
Pogrebne maše v Novembru

Dopoldanska ob 10h
Petra Čuk in Marja Čuk
Mojca Skvarča in Tadeja Gnezda
Marjana Kunc in Lovro Skvarča
Rezka Drmota
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Ostala oznanila:
* Na praznik – Spomin vseh vernih rajnih bodo po obeh mašah v cerkvi
molitve za vse verne rajne.
* Prav je, da namesto pretiranega krašenja grobov in prižiganja sveč raje
darujete za maše za rajne ali v kakšne druge dobre namene,
* Za prvi petek v mesecu novembru bom v dopoldanskem času obiskal
in obhajal bolne in ostarele po domovih. Po večerni maši bomo zmolili
Litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo im prejeli blagoslov z
Najsvetejšim.
* Na prvo soboto v mesecu Novembru bomo pri maši prosili za nove
duhovne poklice, zmolili Litanije Mater Božje in prejeli blagoslov.
* Poljske pridelke ali druge stvari, s katerimi želite, da je okrašena
cerkev na zahvalno nedeljo prinesite v cerkev že do petka zvečer ali v
soboto po jutranji maši.
* Na zahvalno nedeljo bomo po obeh mašah Bogu v zahvalo za vse kar
smo v tem letu prejeli, zapeli zahvalno pesem.
* 9.11. ob 15h je v Domu Krajanov Rovte štirinajsti dobrodelni koncert,
ki bo potekal pod geslom: »Rad te imam! Zaupam ti!«. Pripravlja ga
Župnijska Karitas. Vsi prav lepo povabljeni.
* V ponedeljek 10. 11. od 16h do 18h v spodnjih prostorih župnišča
zbiranje poljskih pridelkov in drugih živil. Namenili jih bomo za
Duhovniški dom na Lepem potu v Ljubljani.
* Na 33. navadno nedeljo, 16.11. 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.
* Na 33. navadno nedeljo je pri obeh mašah nabirka namenjena za
kurilno olje za ogrevanje župnišča in prizidka. Nabirko priporočam.
* V tednu po prazniku Spomin vseh vernih rajnih je reden verouk.

Ministriranje:
Teden od 2. 11. – 9. 11.
Teden od 9. 11. – 16. 11.

Roman Petkovšek in Damjan Petkovšek
Jaka Logar, Nejc Rupnik in Vid Treven

Večnost se nam približuje vsako leto, vsak dan, vsako uro.
Vsi ji nasproti hitimo, pa po dvojni poti:
pravični po stezi pravičnosti v srečno večnost,
krivični po stezi pregrehe v nesrečno večnost.
Po kateri poti pa mi hodimo?
Anton Martin Slomšek
Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič
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