znanila
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXIX., št. 10,
1. oktober 2019

Odločitve
Pred vsakim dejanjem, pa naj bo to dobro ali slabo, je odločitev. In tudi
odločitev, sama po sebi je dejanje. Življenja brez odločitev in brez dejanj ni.
Zato lahko upravičeno trdimo, da se je za življenje potrebno odločati. In
odločamo se celo življenje. Mrtev človek se ne odloča. Seveda obstajajo
različni vzroki, razlogi, motivacije, zakaj se za nekaj odločimo in za kaj ne.
Zakaj nekaj naredimo in zakaj ne.
Kdor živi in hoče živeti se mora odločati. Tudi za Boga se je potrebno odločiti.
Ker Bog ni neka neživa stvar, ki jo kupimo in jo imamo za celo življenje. Bog
je oseba, Bog je živo bitjo, bolj stvaren in resničen od naših življenj. Bog ima
čustva in čuti in se boji, ter ga skrbi za tiste, ki se odločijo biti Njegovi, in je
lahko tudi ljubosumen in jezen. Seveda ne na naš človeški način. V Njegovi
jezi in ljubosumju, v njegovih čustvih in čutih ni zla, sebičnosti, napuha. To
človek težko razume. In to je bistvo vere – ne razumeti, temveč odločiti se in
sprejeti. Svetniki meseca oktobra ponazarjajo to odločitev sprejeti Boga, v
moči in duhu vere. Nihče ni razumel Boga, a vsi, ki so se odločili zanj, so
sedaj živi, čeprav mrtvi za ta svet, živijo v nebesih. In prosijo za nas, če jih mi
prosimo. Varujejo in vodijo nas skozi življenje, če se le mi tako odločimo.
Za življenje se moramo odločiti, ker je življenje ljubezen in se nam ponuja
tako rekoč na vsakem koraku. Morda ne vedno telesna in čustvena, ker telo
oveni, čustvo splahni, ostane pa tista resnična, stvarna ljubezen, ki temelji na
odločitvi. Mesec oktober nas vabi, preko oktobrskih svetnikov, tudi preko
rožnega venca: k odločitvi za Boga. In to vsak dan, ker ima vsak dan svoje
malike, ki nas hočejo spraviti stran od resničnega Boga in resnične ljubezni.

KAKO SE ODLOČATI ZA BOGA
Pred prejemom vsakega zakramenta, obred predpostavlja osebno,
prostovoljno in svobodno odločitev za sprejem. Vendar se opaža, da so ti naši
»sprejemi Boga« zgolj besedni. Kaj vse nekateri obljubijo, samo da bi prejeli
krst ali birmo ali kaj drugega. Žal je treba priznati, da toliko laži, lažnih obljub,
kolikor jih duhovnik sliši od ljudi v župnijski pisarni jih ne sliši noben človek
na tem svetu. In to je zelo žalostno, še posebej ko ljudje tako radi planejo na
Boga in Cerkev, če ne izpolni vsega, kar je bilo obljubljeno ali samo rečeno.
Zato je potrebo svojo odločitev za Boga, izraziti tudi z dejanji ne samo z
besedami.
Dejanje odločitve za Boga je ko želimo Boga v svojem življenju, ko želim
dobrote, blagoslova ljubezni itd., da pridemo na določen kraj ob določenem
času. Ne samo »po trenutnem navdihu« ali ko se nam zdi, da bi moralo nekaj
biti, temveč takrat, ko je to določeno. Celo slovenska popevka poje, da »poštar
zvoni samo dvakrat, in če mu vrat ne odpreš, nikoli ne izveš, da drugo ljubiš.«
Tako nekako je z Božjo milostjo: ne postavljamo mi pogojev, temveč Bog po
Cerkvi. Zato je nedeljska sveta maša nenadomestljiva. Zato duhovnik ne hodi
po vasi in trka na vrata kdo bi kaj hotel imeti, temveč mi se moramo svobodno,
prostovoljno odločiti in priti na določen kraj ob določenem času, ker drugače
pač izražamo, da »drugo ljubimo«. Tudi s tem, ko se ponižamo pred pogoji, ki
jih postavlja Cerkev, z dejanji sprejemamo Boga.
Dejanje odločitve za Boga je, da se zavestno odpovemo zlu. Kajti če se ne se
odločamo za hudiča. Zaradi odločitve za Boga se zato se včasih ugriznemo v
jezik, četudi se nam zdi, da imamo sveto pravico izraziti svoje mnenje,
nerganje, kritiko, obsodbo, opravljanje, obrekovanje itd. Zaradi odločitve za
Boga zato včasih napravimo ovinek, da izognemo kapitualciji naše slabotne
narave. Cerkev od nekdaj priporoča mučeništvo kot zgolj izhod v sili. Bežanje
pred zlom in grehom je krepostno dejanje, ki pa ga ni vsak sposoben napraviti.
Zaradi odločitve za Boga včasih prepevamo krščanske pesmi ali v mislih
ponavljamo svetopisemske izreke kadar so misli ali podobe o ljudeh ali
stvareh preveč neprijetne, ali pa mislimo na peklenske muke, kadar so misli
ali podobe o ljudeh ali stvareh preveč prijetne. Načinov kako se odločati za
hudiča je ogromno, zato pravi apostol Peter: »Trezni bodite in budni! Vaš
nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl« (1 Pt 5,8)
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POTREBA, ŽELJA, HOTENJE
Na naše odločitve vplivajo potrebe, želje in hotenja. Dokler je človek živ je
nečesa potreben. Človek potrebuje zrak, hrano, vodo, družbo. To so osnovne
potrebe, ki če niso zadovoljene, človek zboli. Človek v bistvu za življenje ne
potrebuje veliko. Izkušnja judovskega psihologa Frankl Viktorja, ki je
preživel nacistično koncentracijsko taborišče, nam pripoveduje, da človek
lahko preživi pod zelo minimalnimi ali celo neživljenjskimi pogoji. Zaradi
duha, zaradi hotenja. So ljudje, ki imajo vse osnovne življenjske potrebe več
kot zadovoljene, pa životarijo in so ljudje, ki živijo v sramotnih, neživljenjskih
pogojih in živijo. Zopet, zaradi duha, zaradi hotenja.
Potreba je vedno realna, saj izvira iz človekove notranjosti. Potreba izraža
neko pomanjkanje, ki mora biti zadovoljeno. Potreba je preizkušnja. Tako se v
človeku pojavi potreba po preživetju, ko je v nevarnosti ali ko je lačen in
žejen. Pojavi se potreba po zdravju, ko je bolan. Po družbi, spolnosti, obleki
itd. Ker je potreba preizkušnja, se je ne da utišati, se je ne da odstraniti. Prej
ali slej se bo treba odločiti. Morda zaradi napačnih odločitev pride življenjskih
preizkušenj, kot na primer pri izgorelosti zaradi stresa.
Problem potrebe je, ker jo zamenjujemo za željo. Želja ni nič drugega kot
meglena provokacija skušnjave. Želimo si, ne zato, ker to potrebujemo,
temveč zato ker smo žrtev propagande. Vidimo, slišimo in si domišljamo da to
nujno potrebujemo. Kakor pravi apostol Pavel v pismu Timoteju: »Tisti pa, ki
hočejo obogateti, padajo v skušnjavo in zanko, to je v mnoge nespametne in
škodljive želje, ki ljudi pogrezajo v pogubo in uničenje« (1 Tim 6,9).Želje
povzročajo lažno lakoto, lažno žejo, lažno pomanjkanje. Poglejmo za primer
deset Božjih zapovedi. Z njimi Bog prepoveduje dejanja, ki škodijo tako nam,
kakor bližnjim. Ko na primer krademo, lažemo, ubijamo, ne prizadenemo
samo bližnjega, temveč tudi sebe saj od tistega dejanja najprej veljamo za
roparja, lažnivca, morilca. In zdi se, kakor da je Bog zašel v slepo ulico, ko
prepoveduje različna dejanja. Teh 10 božjih zapovedi bi se lahko zavleklo v
milijon zapovedi. Zato se zdi, kakor pravi francoski filozof Rene Girard,
kakor da Bog na koncu pri 9. in 10. Božji zapovedi prepove željo, ker je želja
tista, ki vodi v greh: ne želi svojega bližnjega blaga, žene. Želja ne izraža
potrebe, zato je želja skušnjava. Potreba je preizkušnja, ki jo moramo rešiti.
Želja je skušnjava, ki jo je bolje zadušiti. Tomaž Kempčan v svoji knjigi
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»Hoja za Kristusom« ki že stoletja pomaga kristjanom odločati se za
krščansko življenje, pravi: »In kdo je bolj svoboden, kot tisti, ki nič na zemlji
ne želi?«
Skušnjava je nekaj slabega. Lahko nas prijetno vznemiri, a skušnjava se
nikdar ne konča dobro. Preizkušnja je nekaj dobrega, ker izvira iz notranje
življenjske potrebe in resnična potreba nas lahko pripelje do napredka.
Človeški izumi so nastali kot neko dobro hotenje človeku pomagati, olajšati
življenje. Od iznajdbe kolesa, do odkritja atoma. Vendar je človeška sebična
želja iz kolesa in atoma napravila smrtonosen bojni stroj.
Preizkušnjo dobro opravimo in skušnjavo v kali zatremo s hotenjem. Eno je
želeti si, drugega pa hoteti narediti. V molitvi, ki jo duhovnik moli preden
začne sveto mašo moli: »Darovati hočem sveto mašo in priklicati na oltar telo
in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa…«. Če si želimo biti dobri kristjani, to
ne bomo nikdar postali. Če pa hočemo postati dobri kristjani bomo to postali.
Hotenje izvira iz iskrene potrebe, ker je morda naše življenje prišlo v
preizkušnjo. Preko preizkušnje nas Gospod Bog želi preizkusiti: ali Ga
hočemo ali nočemo. Če si moški in ženska samo želita skupnega življenja, to
še ne pomeni, da bosta postala in ostala mož in žena. Če pa moški in ženska
hočeta skupnega družinskega življenja pa bosta postala in ostala mož in žena.
Hotenje je prostovoljna, svobodna, samostojna, zrela odločitev. Kajti želja je
zgolj in samo provokacija. Če je bil zajtrk, kosilo, večerja, pa vmes še malica
in kavica, ni prav nobene potrebe po ocvrtem piščancu ob 23-ih. To je zgolj
želja požrešnosti, ki privede do živčnega zloma na tehtnici ob 7-ih zjutraj.
Če bi si Jezus zgolj želel umreti na križu, tega ne bi storil: Jezus je hotel dati
svoje življenje za Božje prijatelje. Frančišek Asiški (4.10) si je želel biti vitez
in ta meglena provokacija njegove fantazije in domišljije ga je pripeljala v
sovražnikov zapor, v ječo, v bolezen. In ko je v bolezni okreval je začutil
resnično potrebo po Bogu. Bil je v resnični preizkušnji ali nadaljevati pot
pogube ali iti na pot svetništva. In ta potreba po Bogu je bila tako močna, da je
hotel postati svetnik, hotel je zavreči svetno bogastvo in postati Božji ubožec.
Ravno tako sveta Terezija Deteta Jezusa (1.10), ki je hotela, da bi bila njena
edina sreča »trosili ljudem na zemlji nebeških rož«. Hotela je biti priprošnjica
v nebesih in je to postala. Hotenje je dobra volja napraviti dobro.
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V življenju nas nenehno čakajo mnoge odločitve. Nekatere so življenjsko
pomembne in odločilne, ki nas lahko zaznamujejo za celo življenje. Samo
tiste odločitve, ki so v skladu z Božjo voljo prinesejo blagoslov in so brez
stranskih posledic. Te odločitve pa so posledice bodisi preizkušnje, bodisi
skušnjave. Preko preizkušnje bomo rastli, preko skušnjave bomo padli. Zato
Bogu hvala za preizkušnje, kajti le-te preizkušajo in prečiščujejo naše odnose,
tudi z Bogom. Iz preizkušnje ugotavljamo resnično potrebo in hotenje to
potrebo zadovoljiti. Željo pa je dobro takoj v kali zatreti, ker bo iz nje nastala
neprijetna skušnjava z bolečimi in težkimi posledicami.
BRALCI BERIL OKTOBER 2019
6.10. 2019 – 27. navadna nedelja
ob 8-ih

20.10.2019 – 29. navadna nedelja

ob 10-ih

ob 8-ih

13.10.2019 – 28. navadna nedelja
ob 8-ih

ob 10-ih

27.10.2019 – 30. navadna nedelja

ob 10-ih

ob 8.00

ob 10-ih

Če kateri od bralcev/bralk želi na e-mail predhodno prejemati berila, naj mi to sporoči
na moj e-mail: ales.pecavar@rkc.si. V primeru, da na dan ko ste določeni ne morete
brati, prosim najdite nadomestilo. V primeru, da kdo od bralcev pride k nedeljski
večerni sveti maši, vabljen, da prebere berilo, četudi ni napisan.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
 12.10.2019 skupina Klun Marije, Prigorica 99
 26.10.2019 skupina Mohar Marije, Prigorica 83
Župnik bo zagotovo v župnijski pisarni:
v petek od 1600 do 1700
Na cerkvene in državne praznike ni uradnih ur!
Možnost za sveto spoved:
prvi teden v mesecu pol ure pred večerno sveto mašo
v četrtek in petek pred večerno sveto mašo
vsak petek med 1500 in 1530
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Prejem ostalih zakramentov:
 za sveti krst: druga nedelja v
mesecu
 sveti zakon: prijaviti vsaj mesec
dni pred poroko v župnijski
pisarni
Za bolniško maziljenje in sveto spoved ni
uradnih ur! Lahko se oglasite v župnišču
oz. dogovorite za termin preko tel:
031/347-427

MAŠNI NAMENI OD 1.10.2019 DO 31.10.2019
Torek, 1. oktober

Terezija Deteta Jezusa

ob 18-ih v Dolenji vasi

v zahvalo ()

Sreda 2. oktober

Angeli Varuhi
Adoracija od 21-22-ih

ob 17-ih v Prigorici
Gerard

Četrtek 3. oktober
ob 18-ih v Dolenji vasi

Petek 4. oktober

Češčenje ob 17.30
Frančišek Asiški
Ura usmiljenja ob 15-ih
prvi petek

ob 18-ih v Dolenji vasi

U

Favstina Kowalska
ob 8-ih v Dolenji vasi za Božje varstvo in svetost duhovnikov

Sobota 5. oktober

Nedelja 6. oktober

27. navadna nedelja

ob 8.00 v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Rožnovenska nedelja
ofer

ob 20-ih v Dolenji vasi

v dober namen )

Ponedeljek 7. oktober

Sergij

ob 17-ih v Dolenji vasi
Pelagija

Torek, 8. oktober
ob 8-ih v Dolenji vasi

Dionizij

Sreda 9. oktober

Adoracija od 21-22-ih

ob 17-ih v Prigorica
Florencij

Četrtek 10. oktober
ob 18-ih v Dolenji vasi

Češčenje ob 17.30
Filip

Petek 11. oktober
ob 18-ih v Dolenji vasi

v dober namen (), oddana
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Ura usmiljenja ob 15-ih
Katehumenat ob 20-ih

Sobota 12. oktober
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja 13. oktober
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Maksimiljan Celjski
) Molitveno srečanje ob 15h
28. navadna nedelja
za žive in pokojne farane

ob 20-ih v Dolenji vasi
Kalist

Ponedeljek 14. oktober
ob 17-ih v Dolenji vasi

Torek, 15. oktober
ob 8-ih v Dolenji vasi

Sreda, 16. oktober
ob 17-ih v Prigorici

Terezija Avilska
za zdravje
Hedvika
za zdravje in božji blagoslov ()

v zahvalo ()
Četrtek, 17. oktober

Ta dan večerna adoracija
odpade.

Ignacij Antiohijski

ob 18-ih v Dolenji vasi

Češčenje ob 17.30
Luka

Petek, 18. oktober

Ura usmiljenja ob 15-ih
Filmski večer ob 18.30

ob 18-ih v Dolenji vasi

Pavel od križa

Sobota, 19. oktober
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja 20. oktober
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi
ob 20-ih v Dolenji vasi

29. navadna nedelja
za žive in pokojne farane

Uršula

Ponedeljek 21. oktober
ob 17-ih v Dolenji vasi

Janez pavel II.

Torek, 22. oktober
ob 8-ih v Dolenji vasi

Sreda, 23. oktober
ob 17-ih v Prigorici

Četrtek, 24. oktober
ob 18-ih v Dolenji vasi

Janez Kapistran
)

Adoracija od 21-22-ih

Anton M. Klaret
)

Češčenje ob 17.30
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Darinka

Petek, 25. oktober

Ura usmiljenja ob 15-ih

ob 18-ih v Dolenji vasi
Lucijan

Sobota, 26. oktober
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja 27. oktober
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi
ob 20-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek 28. oktober

30. navadna nedelja
za žive in pokojne farane

Simon in Juda Tadej

ob 17-ih v Dolenji vasi
Mihael Rua

Torek 29. oktober
ob 8-ih v Dolenji vasi

Marcel

Sreda 30. oktober

Adoracija od 21-22-ih

ob 17-ih v Prigorici
Volbenk

Četrtek 31. oktober
ob 18-ih v Dolenji vasi

Češčenje ob 17.30
Sveta spoved od 21-22-ih

• V kolikor je prišlo v mašnih namenih do tipkarske napake, se že v naprej opravičujem. Prosim Vas, da me pred mašo na to opozorite.
• V primeru, da se bodo v tekočem mesecu v cerkvi v Rakitnici vršila kakšna dela bodo maše opravljene v Dolenji vasi.

KATEHUMENAT
Dekanija Ribnica je odločila, da bo katehumenat – priprava odraslih na
zakramente, potekala v Dolenji vasi. Zato vabim vse odrasle, ki bi radi postali
Božji otroci in prejemati zakramente na skupno pripravo, ki se bo začela 11.
oktobra ob 20-ih v župnišču v Dolenji vasi.

FILMSKI VEČER
Z mesecem oktobrom se začenja nov sklop »Filmskih večerov«. Za začetek si
bomo ogledali biografski film o slovitem italijanskem pevcu. Vabljeni v petek
18. oktobra 2019 ob 18.30 (po sveti maši)
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MOLITVENO SREČANEJ
Molitvena ura in sveta maša za nove duhovne poklice in stanovitnost že
poklicanih, dekanije Ribnica, bo potekala 12. oktobra 2019 z začetkom ob 15ih v župnijski cerkvi v Dolenji vasi.

PRED PRAZNIKOM VSEH SVETIH
Ob prazniku vseh svetih Cerkev podarja popolni odpustek, ki ga
lahko v prvih sedmih dneh novembra darujemo za naše pokojne.
Pridobi ga lahko tisti, ki opravi spoved, ni navezan na kakšen
greh, prejme sveto obhajilo, obišče pokopališče in moli po
namenu svetega očeta (npr. Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu).
Da bi lahko zadostili pogojem popolnega odpustka bom pred praznikom Vseh
svetih na voljo za sveto spoved in sicer v četrtek 31. oktobra od 21-ih do 22-ih.

KER NI MEŽNARJEV
Služba mežnarja/ice je pomembna oblika sodelovanja laikov z lokalno
cerkvijo in predstavljajo prvo pomoč pri bogoslužju in vzdrževanju sakralnih
objektov. Ker te službe v nobeni izmed cerkva naše župnije ni mogoče
zapolniti, se že pojavljajo določene težave (zvonjenja ob smrti, pri pogrebu,
puščice, ozvočenje, itd.), vendar očitno to nikogar ne moti. Vem, da se je za to
težko odločiti, kakor je težko nekoga kar določiti. Svobodna, prostovoljna
izbira za kakršno koli cerkveno službo – laiško ali kleriško, je prvi pogoj, da
bo ta služba vredno opravljena. Vse oblike laiškega služenja (mežnarji,
ključarji, pevci, bralci beril, kateheti, molitvene skupine itd.) preprečujejo, da
bi se Cerkev klerikalizirala in postala zgolj neprijetna inštitucija.
Zato glede 1. novembra pri blagoslovu pokopališč, prosim, da pride nekdo iz
Rakitnice in Prigorice iskat ozvočenje, 31. oktobra po večerni maši, naj
poskrbi da bo ozvočenje ob primernem času na pokopališču, ter naj ga tudi po
blagoslovu vrne v župnišče.

9

OBNAVLJANJE in VZDRŽEVANJE
Še zmeraj se zbirajo denarna sredstva za obnove podružnične cerkve svetega
Vida v Rakitnici. Znesek te investicije bo znašal približno 50.000 €.
Individualne donacije lahko nakažete tudi na transakcijski račun župnije:
Vsem, ki boste pripravljeni sodelovati
se že v naprej zahvaljujem, ter kličem
na Vas Božjega blagoslova. Bohlonej,
ter Bog povrni!

Župnija Dolenja vas
Strma pot 2, 1331 Dolenja vas
SI56 0232 1008 9142 471 (NLB d.d.)
D.št.: 51131021

V nedeljo 4.8.2019 ste pri ofru za ta namen darovali: 697,29 €
Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 19.8.2019) darovali:; v skupnem znesku:
680,00
Vsem Boghlonej in Bog povrni!
Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski
račun župnije Dolenja vas!

POTREBA PO MOLITVI
Močan veter ali še bolje vihar veje danes po Cerkvi in vseh veroizpovedih:
klic k molitvi. Kaj pa so vse demonstracije, shodi, migracije, o katerih izvemo
v medijih drugega, kot nenehen klic ubogih in zatiranih, prestrašenih in
zapostavljenih. Vsak na svoj način skuša mogočnike tega sveta spraviti k
pameti. Toda pri tem zapostavljamo edinega in pravega mogočnika, ki je vse
ustvaril, ki vse v svoji previdnosti vodi in ki lahko vse skupaj v sekundi uniči.
Ves naš trud, vsi naši nameni, vse naše delo lahko v sekundi izpuhti v nič.
Strah pred izničenjem je najhujši strah, ki ga človeško bitje lahko doživi. Toda
tega strahu ne bi bilo, če bi bili sposobni Boga ohraniti v svojem srcu, v
svojem življenju.
Ozrimo se zato na Marijo, »ki pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala
v svojem srcu« (Lk 2,19). Moliti pomeni poslušati, čuvati, spolnjevati,
ohranjati, premišljevati. Zdi se da je katoliška molitev postala kakor vsak stvar
na tem svetu, na pol avtomatska. Iz molitve smo uspeli napraviti nekakšen
grgrajoč stroj, zobje in ustnice meljejo besede, ki jih niti ne razumemo. Zato
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postane molitev, in sveta maša ni nobena izjema, en sam velik dolgčas, ker ne
razumemo besed, ki jih izgovarjamo, ker jih niti ne poslušamo. Poslušati
pomeni v dejavnem, napetem pomenu hoteti poslušati, prisluhniti. Za kristjana
je uho, poslušanje pred gledanjem.
Če hočemo poslušati, moramo najprej napraviti molk. Nato biti pripravljeni in
tretjič odpreti svoje srce. V tem trojem gre za en sam odgovor Bogu, ki trka. Z
molkom pomagamo Bogu, da pride do nas. Molk je razburkana vodna gladina,
ki se umiri. Molk ustreza človekovi naravi potrebi. Duh potrebuje molčanja,
kakor telo razgibavanje mišic, vendar ne brezdelnega, temveč notranjega
molka. Biti pripravljen je v molku pričakovati. Pustiti, da te vsemogočni in
najlepši Bog prijetno preseneti. Bogatin je težko pripravljen. Ima preveč skrbi,
preveč opravkov. Ker ima preveč vsega je njegovo srce, njegov duh in vsi
njegovi čuti prenatrpani. Božja beseda vstopa v bitja, ki jih ne ovirajo njihove
sposobnosti, niti nesposobnosti. Mučno je že, če človeka ovirajo njegove
sposobnosti, saj zato nima časa moliti. Če ga pa ovirajo njegove
nesposobnosti pa je to obupno: »Za nič nisem«, »ne bo šlo«, itd. Če pa je
nekdo prazen, ga ne ovirajo ne sposobnosti, ne nesposobnosti. In na zadnje
odpreti srce, ki je posledica molka in pripravljenosti.
Ko Božjo besedo sprejmemo v svoje prazno srce, moramo to Besedo ohraniti,
jo čuvati, kot najdragocenejši zaklad. Besedo v svojem srcu ohranjamo, če o
njej premišljujemo. Premišljevati pomeni premlevati in podoživljati Božjo
besedo. Pomembno je, da (pretekli) dogodek znova zaživi v trenutku, ko smo
ga izrazili z Besedo. Ko rečemo »Zdrava Marija« to ni zgolj molitveni
obrazec, temveč mi pozdravimo kot jo je pozdravil angel, kot osebo.
Če vse leto poslušamo, premišljujemo in govorimo predse. »Kodr hoče biti
moj učenec, naj vzame vsak dan svojih križ nase in hodi za menoj«, če bomo
ti dve besedi »svoj križ« moj križ, moj prav osebni križ in pa »vsak dan in
hodi za menoj« res tako ponavljali predse in premišljevali, bosta v resnici
mogli razsvetliti moj položaj. To potem niso več nejasne besede, ampak so
besede mojega življenja, ki so mi prešle v kri in meso, če sem sam v sebi
resničen, bodo besede evangelija postale moje besede.
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Poizkušajmo v tej luči premišljevati besede rožnega venca, kateremu je
posvečen mesec oktober. To niso zgolj neke besede – molitveni obrazci – za
nekatere najbrž že kar vraževerne, da jih morajo izgovoriti točno število v
točno določenem času. Drugače se bo Marija na njih jezila.
Moliti rožni venec pomeni premišljevati Jezusovo življenje in ob tem
Jezusovem življenju premišljevati svoje življenje. Dopustiti da Jezusov
evangeliji postane naš evangeliji. Rožni venec je nekoč veljal za Sveto pismo
ubogih in malih, nevednih in neukih. Danes bi lahko rekli, da je rožni venec
molitev za tiste, ki nimajo časa. Molimo ga lahko povsod, tudi med vožnjo ali
delom. V katoliških knjigarnah, ter na internetu lahko najdemo posnetke
rožnega venca skoraj v vseh jezikih, tudi v slovenščini, ob katerih lahko
molimo.
Mati Marija hoče, da smo mi Božji otroci srečni in zadovoljni že tu na zemlji.
Samo tuzemska sreča v Bogu, nas lahko privede do nebeške sreče večnega
življenja v nebeškem kraljestvu. Tuzemske sreče v Bogu pa ni brez iskrene
odločitve: hočem biti svet, hočem biti z Bogom. Molitev rožnega venca pa naj
ne bo omejeno na količino, temveč na kakovost. Bolje samo ena desetka na
dan, ker tako hočem, kakor pa cel rožni venec v naglici, ali pa celo samo
enkrat na leto, zato ker moram.

ČE POTREBUJETE MOLITEV
Če je kdo v posebni stiski: duhovni ali fizični. Ali pa trepeta za blagor svojih bližnjih,
zaradi različnih razlogov, mi lahko pošlje prošnjo za molitev. Z veseljem bom daroval
svoj prosti čas, da poizkusim izprositi Božjega blagoslova za Vas in za Vaše bližnje. V
spodnji obrazec napišite molitveni namen, ter mi nepodpisanega, v neoznačeni ovojnici
pošljite na naslov: Župnija Dolenja vas, Strma pot 2, 1331 Dolenja vas.
Prosim za molitveno pomoč za naslednjo stisko, težavo, problem, preizkušnjo
itd.:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Lončarski zvon – interno glasilo župnije Dolenja vas. Izdaja: Župnija Dolenja vas, Strma pot 2, 1331 Dolenja
vas. Tel.: 01/837-40-93, 031/347-427 Odgovarja: Pečavar Aleš, župnik, http://zupnija-dolenjavas.si/
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