znanila
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXX., št. 6,
1. junij 2020

Prstan
Poročni prstan je vidno znamenje nevidne zaveze med zakoncema. Prstan
razodeva ljubezen in pripadnost, ki si ju zakonca za vse večne čase
obljubita pred Bogom. Prstan varuje zakon pred tujimi posegi, a obenem
spodbuja zakonca k trudu za skupno bivanje. Ob bolečini in nesreči,
spomni da ju je Bog po ljubezni poklical skupaj, da se bodrita in podpirata.
Ob jezi in prepiru prstan opominja na medsebojno dolžnost odpuščanja in
spoštovanja.
Zato je navadna hinavščina, če zakonca v družbi snameta prstana, kakor da
se sramujeta drug drugega, ali pa celo izkazujeta, da sta samska. Smrten
greh, vreden najhujše kazni pa je, da zakonec sozakonca s prstanom na roki
prevara..
S krstom pa vernik sklene ljubezen in pripadnost za vse večne čase z
Bogom. Tudi kristjani imamo posebna znamenja pripadnosti. Križ v hiši ali
sobi, križec za vratom ali rožni venec na avtomobilskem ogledalu.
Res je, da so starši večina katoličanov (razen za nekaj spreobrnjencev) dali
obljubo večne zvestobe in pripadnosti Bogu, toda z vsakim prejetim
zakramentom pri polni zavesti od prvega obhajila do dne ko se reče danes,
potrjujemo to obljubo. In vsak, ki je kdaj doživel nezvestobo, zavrnitev, ali
celo posmeh, lahko ve, kako se počuti Gospod Bog, ko ga zanemarjamo ali
pa celo varamo. Ko smo mu nezvesti, ali celo s polno zavestjo zavračamo
Božjo ljubezen, ki se daruje na oltarju, in ki jo večkrat ne razumemo niti v
človeškem odnosu, kaj šele v odnosu do Boga. Vernikov je sicer veliko,
toda ali bo Bog našel vero na zemlji (prim.: Lk 18,8)?

OBVESTILA
S 1. junijem gremo nazaj na običajen mašni red ob nedeljah. Dokler ne bo
drugače določeno še vedno velja ukrep o uporabi maske, razkužila in
držanja razdalje 1,5m razen za družinske člane.
Dokler bo veljal ukrep, da moramo v cerkvi uporabljati maske, razkužilo in
razdaljo 1,5 metra:
 ne bo žegnanj na podružnicah: Rakitnica, Prigorica, Grčarice,
Glažuta, temveč bodo te maše opravljene v župnijski cerkvi ob 10ih.
 ne bo procesije na dan Svetega Rešnjega Telesa in Krvi
 se bo pri pogrebu opravil zgolj obred, brez svete maše
BRALCI BERIL JUNIJ 2020
7.6. 2020 – Sveta Trojica
ob 8-ih

KromarMetka
StoparMarjan

21.6. 2020 – 12. navadna nedelja

ob 10-ih

ob 8-ih

Hočevar Mojca
Kaplan Bojan

Bojc Marjana
Levstik Damjana

11.6. 2020 – Telovo

ob 10-ih

Bartol Ana
Berkopec Anton

28.6.2020 – 13. navadna nedelja

ob 8-ih

ob 19-ih

ob 8-ih

Merhar Marija
Mohar Marija

Oražem Magda
Oražem Bernarda

Pogorelc Jana
Levstik Petra

ob 10-ih

Kaplan Tina
Oražem Stane

14.6.2020 – 11. navadna nedelja
ob 8-ih

ob 10-ih

TrdanMartina
RemicMatija

Henigman Mateja
Kordiš Tanja

Dokler bo obstajal ukrep nošenja mask in razkuževanja
rok, naj bralci/ke pred branjem razkužijo roke in berilo
preberejo z masko, zato naj berejo počasi, razločno in na
glas.
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PRVO SVETO OBHAJILO
Prvoobhajanci bodo lahko prejeli prvo sveto obhajilo v sredo 24.6. in 25.6.
Razdeljeni bodo v dve skupini po abecednem redu.
Zato vabim starše prvoobhajancev na informativni sestanek, ki bo 7.6. ob
18-ih v veroučnih prostorih. Prosim, da pride samo en do staršev, s seboj
naj ima masko. Otroci, katerih staršev ne bo na sestanek, žal ne bodo mogli
pristopiti k prvemu obhajilu.

ZAKRAMENT BIRME
Otroci 9. razreda – birmanci bodo zakrament svete birme prejeli v mesecu
juniju
Zato starše birmancev vabim na informativni sestanek, ki bo v sredo 10.
junija ob 18-ih v veroučnih prostorih. Prosim, da pride samo en od staršev,
s seboj naj ima masko.

ZAKRAMENT SPOVEDI IN KRSTA
Do nadaljnjega krsti ob nedeljah niso možni. Možni so od ponedeljka do
sobote, po predhodnem dogovoru. Rezervacije za krst sprejemamo samo
za tekoči mesec.
Zakrament svete spovedi, lahko prejmete v zakristiji župnijske cerkve,
dokler ne bo možno v spovednici, ob četrtkih od 18-ih do 18.45. K spovedi
pristopate skozi zunanji vhod zakristije in ne skozi cerkev!

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA
Vabljeni k češčenju Najsvetejšega zakramenta v tišini, ki bo potekalo vsak
petek, razen na prvi petek, med 21-ih do 21.30.
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MAŠNI NAMENI OD 1.6.2020 DO 30.6.2020
Ponedeljek, 1. junij
ob 19-ih v DV

Marija Mati Cerkve
družine Levstik in Zobec

Torek, 2.junij
ob 8.00 v DV

Erazem
Bambič Ljudmila (R. 10)

Sreda 3. junij
ob 19-ih v DV

Janez XXIII.
Marija Trdan (Tekavec)

Četrtek, 4. junij
ob 19-ih v DV

Optat
Ignaciji Merhar (P. 87)

Petek, 5. junij
ob 19-ih v DV

Igor
Pogorelec France in Tone (L. 58)

Sobota, 6. junij
ob 8-ih v DV

Norbert
Julijana in drž. Andoljšek (L. 51)

Nedelja, 7. junij
ob 8.00 v DV
ob 10.00 v DV
ob 20-ih v DV

SVETA TROJICA
za žive in pokojne farane
za blagoslov soseske Grčarice
v čast svetemu Duhu (Kromar)

Ponedeljek, 8. junij
ob 19-ih v DV

Medard
Franc Mihelič in starši Mrhar (L. 80)

Torek, 9. junij
ob 8-ih v DV

Primož in Felicijan
po namenu

Sreda 10. junij
ob 19-ih v DV

Bogumil
družine Bojc in Remic (P. 97)

Četrtek 11. junij
ob 8-ih v DV
ob 19-ih v DV

SVETO REŠNJE TELO IN KRI
Janez, starši in Frances Levstek (R.10)
starši Pogorelec in Kersnič (Lon. 58)

Zapovedan
praznik!

Petek 12. junij
ob 8-ih v DV

Eksil
Žagar Martin (Obr. 4)

Češčenje od 21h-2130

Sobota 13. junij
ob 8-ih v DV

Anton Padovanski
Dejak Julijana (R.21)
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Možnost za
spoved od 18h do
1845 v zakristiji.
prvi petek

ofer

Sestanek za starše
prvoobhajancev ob 18-ih.

Sestanek za starše
birmacev ob 18-ih.

Nedelja 14. junij
ob 8.00 v DV
ob 10.00 v DV
ob 20.00 v DV

11. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
za blagoslov soseske Rakitnica
Zobec Karol (Šentjernej)

Ponedeljek 15. junij
ob 19-ih v DV

Vid
v zahvalo za življenje

Torek 16. junij
ob 8-ih v DV

Beno
po namenu

Sreda 17. junij
ob 19-ih v DV

Albert
v čast sv. Roku (Hrib 9)

Četrtek 18. junij
ob 19-ih v DV

Amand
Franc Balažic (Darinka, R. 52)

Petek 19. junij
ob 8-ih v DV

SRCE JEZUSOVO
Grebenc Ana (R. 42)

Češčenje od 21h-2130

Sobota 20. junij
ob 10-ih v DV

Srce Marijino
Zobec Karol (Šentjernej)

Birma

Nedelja 21. junij
ob 8.00 v DV
ob 10.00 v DV
ob 20.00 v DV

12. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
Žagar Martin, 1. obl.
Trdan Marija (L. 40)

Ponedeljek 22. junij
ob 19-ih v DV

Pavlin
Jožica in Rudolf Matelič (L.60)

Torek 23. junij
ob 8-ih v DV

Agripina
po namenu

Sreda 24. junij
ob 19-ih v DV

ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
Češarek Stane (Mojca, Lip)

Četrtek 25. junij
ob 19-ih v DV

Viljem
Žagar Martin (Hotujec)

Petek 26. junij
ob 8-ih v DV

Vigilij
Andoljšek Marija (nečak Slavko)

Sobota 27. junij

EMA KRŠKA

5

Spoved od 18h do
1845 v zakristiji.

Prvo obhajilo
Prvo obhajilo
Spoved od 18h do
1845 v zakristiji.
Češčenje od 21h-2130

ob 8-ih v DV

Trdan Marija (Martina in France)

Nedelja 28. junij
ob 8.00 v DV
ob 10.00 v DV
ob 20.00 v DV

13. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
za blagoslov soseske Prigorica
Češarek Marija (Kos. 9)

Ponedeljek 29. junij
ob 19-ih v DV

PETER IN PAVEL
Anton, obl in Ivana Čampa (P. 42)

Torek 30. junij
ob 8-ih v DV

Prvi rimski mučenci
po namenu

ZAHVALA
V župnijski cerkvi imamo dva nova kropilnika. Darovalcu, ki želi ostati
anonimen se najlepše zahvaljujem, da je poskrbel in plačal za ta dva nova
kropilnika. Bohlonej in Bog povrni!

RAZNO
Ob smrti Zobec Karola je žena Milka darovala gregorijansko mašo.
Ob smrti Češarek Staneta so za maše darovali: Milena (Lipovec); Mojca
(Lipovec); Slatnik Šilc.
Ob smrti Andoljšek Marije so za svete maše darovali: Dejak (Lip. 51); brat Alojz;
nečak Slavko,
Ob smrti Trdan Marije so za svete maše darovali: Martina in France; Lonč. 40;
Jurkovi (Prigorica).
Ob smrti Frančiške Kromar so za svete maše darovali: Karmen; Pia in Nuša; Klun
Tone; Tekavčevi; Kostevc 9; Lončarska 72; Kromar-Jecelj; Blate 1a; družina Kos
Nekatere maše bodo oddane, nekatere opravljene tukaj, spremljajte župnijska
oznanila.
Ob smrti so Frančiške Kromar; za nov križev pot na župnijskem vrtu, za potrebe
župnije darovali: anonimno, Pečkovi, sin Karol z družino v skupnem znesku:
960,00 €. Vsem darovalcem Bohlonej in Bog povrni.
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»TI, TI POREDNEŽ!«
Ljudje se večino ubadamo s tem, kar nam je trenutno pomembno. Kdor je lačen,
povsod vidi restavracije in ljudi, ki jedo. Ljubitelji določenih znamk avtomobilov
bodo v svoji okolici videli neverjetno število priljubljenih avtomobilov, čeprav
njihovo število ni nič večje kot običajno. Možgani presejejo podatke in nam
kažejo svet, kot nam trenutno ustreza.
Toda v življenju so pomembnejše stvari, kot zgolj in samo tisto, kar je pomembno
v trenutku, ki mu pravimo 'danes' ali 'zdaj'. Ne pravi Jezus zaman: »Ne

nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničujeta molj in rja in
kjer tatovi vlamljajo in kradejo; nabirajte pa si zaklade v
nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj ne rja in kjer tatovi ne
vlamljajo in ne kradejo « (Mt 6,19-20) Že res, da naše zemeljsko telo
in življenje potrebuje določene dobrine, da živi in preživi. Tega nam Bog
ne odreka. Saj nas večkrat pohvali ravno s tem, ko nam določene dobrine
omogoči in nas včasih, ko smo poredni, vzgaja, da nam določene dobrine
odvzame. Epidemija nas je v marsičem prikrajšala, tudi zato, ker smo bili
poredni, v odnosu do Boga, do bližnjega in samega sebe. Sedaj, ko se
življenje bolj ali manj vrača v stare tirnice. Še trikrat bomo šli spat in zopet
se bomo pehali za zakladi, ki jih uničuje rja in molj.
Toda kristjan ni navaden človek. Naj bi bil vernik in zato naj bi se zavedal,
da bo prej ali slej prišel pred nebeškega Očeta. Pred njim zemeljski zakladi
nič ne veljajo. Velja samo tisto, kar je zapisano v dobro knjigo. In če bo
prazna nam bo zažugal: »Ti, ti porednež!«
Cerkev ni sodišče in duhovniki nismo sodniki za prekrške. Kot dobri
odvetniki Vaših duš, Vam samo svetujemo: izgovor 'ne morem iti k maši,
ker me maska moti' ne zdrži, še posebej, ker nas maska ne moti, ko
opravljamo druge dejavnosti. Prav tako ne zdržijo ugovori kot so: nič ne
čutim, maše so dolgočasne (kakor je lahko dolgočasna veselica, če ne
sodeluješ), ne maram ljudi, ki se tam zbirajo (Jezus je bil križan med
razbojniki). K maši, k zakramentom ne hodimo zaradi drugih, temveč
zaradi sebe in Boga. Ker s tem nabiramo zaklade, ki nam bodo pomagali
tako v tem življenju, kakor v onem. In če je Bog resnično moj zaklad, bo
tudi moje srce tam, kjer je Bog (prim. Mt 6,21). V cerkvi. V zakramentih.
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Župnijska pisarna je
odprta:
• v petek od 16-17
• razna potrdila in
izpiske lahko
naročite tudi preko
e-maila, pošti ali
telefona, ter jih
pošljemo na domači
naslov
Na cerkvene in državne
praznike ni uradnih ur.
Možnost za sveto spoved:
ob četrtkih od 1800 do 1845 v
zakristiji ž.c. oz. po
dogovoru.
Prejem zakramenta krsta
od ponedeljka do sobote
Sveti zakon: prijaviti vsaj
mesec dni pred poroko v
župnijski pisarni
Bolniško maziljenje:
Lahko se oglasite v župnišču
oz. dogovorite za termin
preko tel.: 031/347-427
duhovnik
v
bolnišnici
Ljubljana:
p. Daniel Golavšek
tel.: 041 613 378
Novo mesto:
p. Marko Novak
tel.: 041 742 721
Mašni nameni se pobirajo za
en mesec v naprej in sicer od
prvih uradnih ur v mesecu do
15. v mesecu.

Izšla je knjiga
»Recepti svetega Roka«.
Knjigo lahko dobite v župnijski
cerkvi v Dolenji vasi.

