znanila
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVI., št. 2,
1. februar 2016

Kaj je življenje?

Življenje je nenehno darovanje. Bog, preko staršev ob spočetju, podari
življenje otroku. Nato starši darujejo svoj čas, svoje talente, sposobnosti,
zmožnosti, da otrok rase, se razvija. Da ima kolikor toliko srečno otroštvo, ga
tudi vzgajajo in pripravljajo na življenje. Tudi otroci kasneje darujejo svoj čas,
svoje sposobnosti, da bi starši uživali prijetno jesen svojega življenja. Svoje
življenje torej darujemo za svoje otroke, starše, prijatelje, znance, sosede. Vse,
ki nam v življenju nekaj pomenijo ali pa tudi ko želimo, da nekdo vstopi v
naše življenje.
Darovanje je dejanje usmiljenja, le to pa izvira iz ljubezni. Obdarujemo samo
tiste, ki nam tako ali drugače v življenju nekaj pomenijo. In mi Bogu nekaj
pomenimo. Zato nam je ob Božiču daroval svojega Sina Jezusa Kristusa.
Jezus pa nas želi z darovanjem Svojega življenja na Golgoti, povrniti v stanje
pred padcem Adama in Eve, v stanje edinosti z Bogom. Namen adventa in
Božiča je sprejeti dar Jezusa Kristusa. Postni čas pa je namenjen, da se ga
naučimo uporabljati, da bomo na velikonočno jutro z Jezusom vstali v novo
prenovljeno življenje.
Zato lahko nekateri životarijo namesto, da bi živeli, ker ne darujejo in morda
tudi niso sposobni daru prejeti. Nekateri celo nimajo nikogar, za kogar bi se
darovali. Leto Božjega usmiljenja, nas v letošnjem postnemu času prav
posebej vabi k spreobrnjenju. Le to ne pomeni samo »iti stran od greha,« kajti
greh pade stran takoj, ko se pojavi ljubezen. Spreobrnjenje pomeni obrniti se k
Bogu, k življenju, k darovanju. Človek bi se moral najprej usmiliti samega
sebe, da bo lahko usmiljen z drugim, kakor nam Jezus zapoveduje: »Ljubi
svojega bližnjega kakor samega sebe« (Mr 12,31). Leto Božjega usmiljenja
nas torej vabi: »Človek, usmili se najprej sebe. Sprejmi usmiljenje, ljubezen,
darovanje, da boš lahko usmiljen do drugega, da se boš lahko daroval, da boš
lahko ljubil in bil ljubljen«.

BALZAM ZA DUŠO IN TELO
Postni čas je nekako usmerjen v človekovo intimnost. Vabi nas, da se
usmerimo pogled naš osebni, intimni odnos do Boga in bližnjega. Če ta odnos
ni resničen, ter temelji zgolj na neki folklori, potem se to jasno kaže tudi v
zunanjem življenju. Pri verniku predvsem z opuščanjem nedeljske svete maše,
prenehanje prejemanja zakramentov obhajila in predvsem spovedi.
V letošnjem letu Božjega usmiljenja Vas
vabim petkova srečanja. Spoznavali bomo
pomen in smisel usmiljenja, svetnike, ki so
oznanjali Božje usmiljenje. Ter kakšen je
lahko naš človeški prispevek, da dosežemo
Božje usmiljenje.

Spovednica je bila in ostaja za
marsikoga velik tabu. Če se le da,
se je izogibamo, ker pomeni bodisi
priznanje naše slabotnosti, bodisi pa
jo ovija cel kup različnih
predsodkov.

Drugo srečanje bo v petek, 12.2.2016 ob
Toda to je edini način, da katoličan
18.30 v župnišču.

doseže neko notranjo svobodo, ki je
predvsem na tem, da se reši strahu, različnih spon, preprek, ki mu
onemogočajo pristen odnos tako z Bogom, kakor z bližnjim. Zbrati pogum,
vstopiti v spovednico, ter se spovedati, je lahko največje junaštvo, obenem pa
usmiljenje, ki ga privoščimo sebi in posledično tudi tistim, kateri živijo, delajo
z nami. Če je spoved dobro pripravljena, iskreno izpovedana, lahko
spovedanec začuti tudi telesno olajšanje. In zato lažje pogleda sosedu v oči.
Ne zamenjujmo spovedi, ter pogovora s prijatelji, ter drugimi osebami.
Človek je lahko zelo nestanovitno bitje, nikoli ne veš, če bo današnji prijatelj
tudi jutri. Bog pa je stalen. S tem, ko vstopiš v spovednico, se spoveš Bogu
preko duhovnika, s tem se svobodno odločiš za Boga. Duhovnik je zgolj
orodje Božjega usmiljenja. Duhovnik Bogu »posodi« ušesa, da te posluša,
usta, da ti podeli odvezo in srce, ki ne obsoja, temveč odpušča. Zato, vse, kar
duhovnik »izve« v spovednici, ni duhovnikova last in s tem vedenjem ne sme
na noben način razpolagati.
Kaj se dogaja v spovednici? Primerjavo lahko vzamemo z bršljanom. Nič ne
pomaga, če pulimo listje, dokler ne presekamo s korenino, se bo bršljan vedno
znova obraščal. Deblo bršljana in njegovi listi so posledice greha. Čedalje bolj
se razrašča, dokler nas duhovno in fizično ne zamori. Spoved pa odseka
korenino. Posledice se počasi posušijo in lažje jih odstranimo.
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Morda pa se ti kljub temu zdi, da je vse skupaj brez veze, ker nič ne čutiš oz.
tvoja čutenja in občutki niso prijetni. Pri veri čutenje ni bistveno. Če bi bilo,
potem Jezus ne bi šel na križ, ker viseti na križu ni ravno prijetno za naše čute.
Tisto, kar je najbolj čudovito pri Bogu je, da deluje mimo naših čutov, ki
deluje ne glede na to, kdo je pred oltarje ali na drugi strani spovednice. Ker
duhovnik nima prav nobene moči odpuščati grehe, še svojih lastnih ne, kaj
šele tuje, temveč to počne Bog preko duhovnika. Ker Bog deluje, pa če mi kaj
čutimo ali pa ne. Toda, da se moramo včasih tudi premagati in mimo svojih
čutov, ter se usmiliti svoje duše, posledično tudi svojega telesa, ter prejeti
največ, kar nam Bog lahko da, tudi preko duhovnika, svoje usmiljenje.
Za vse tiste, ki usmiljenja, bom v postnem času na voljo v spovednici, poleg
rednega spovedovanja, tudi vsako postno soboto od 19-ih do 20-ih v
župnijski cerkvi.

SVEČNICA
Na praznik svečnice se spominjamo dogodka, ko je Marija prinesla dete
Jezusa v tempelj. Darovala je dva golobčka, ker je Mojzesova postava
določala, da vsak moški prvorojenec pripada Bogu. Da bi mati otroka lahko
obdržala doma, je zanj darovala dva golobčka. To je tudi dan redovnikov in
redovnic, saj na poseben način darujejo svoje življenje, kot odkupnino za naše
življenje. Mi pa na ta dan blagoslavljamo sveče, katerih plamen nas opozarja
na luč vere. Blagoslovljene sveče boste lahko dobili v župnijski cerkvi na dan
praznika 2. februar po večerni sveti maši.

BLAGOSLOV SVETEGA BLAŽA
V vsej Cerkvi velja sv. Blaž za priprošnjika zoper bolezni vratu in grla.
Legenda, ki se opira na zgodovinsko jedro. Sveti Blaž je bil po legendi
zdravnik in škof v mestu Sebaste v Armeniji, umrl je leta 316 mučeniške smrti.
Cesar Licinij je dal kristjane preganjati, prijeli so tudi Blaža. Tedaj je predenj
padlavdova z edincem in ga rotila, naj reši sina, ki je požrl ribjo kost. Blaž ga
je blagoslovil in ozdravil, sam pa je šel v smrt z obglavljenjem. V zvezi s tem
čudežem Cerkev podeljuje Blažev blagoslov: duhovnik približa grlu vernika
prekrižani sveči, ob tem moli, vernik pa odgovori z: »amen«. Ta blagoslov je
eden izmed številnih, s katerimi Cerkev prav posebno moli za svoje vernike.
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Tudi ta blagoslov ima moč iz njene molitve in našega pobožnega prejemanja.
Prejeli ga boste lahko v sredo, 3. februarja zvečer med sveto mašo v
Dolenji vasi.

PEPELNICA
10. februarja pričenjamo s letošnjim postnim časom. Začenjamo ga s
»Pepelnico.« To je dan, strogega posta, ko se katoličani posipamo s pepelom.
Ta običaj sega globoko v staro zavezo, ko se stari Izraelci v znamenje pokore
in sprave oblačili v raševino, ter posipali s pepelom. Pepel nas opominja, da
nas je Bog ustvaril iz prahu zemlje (prim. 1 Mz 2,7), ter zato popolnoma
odvisni od Boga, ter da smo Njemu dolžni dajati vso čast in hvalo. Človeška
slabotnosti in s tem greh, nas ločuje od Boga. Jezusu Kristusu, pa nas želi
spraviti, nazaj v odnos (milost) z Bogom. Obred pepeljenja bo v župnijski
cerkvi, med mašami ob 8-ih in 18-ih.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
 6.2.2016 skupina Andreje Pogorelc, Za Humcem 6
 20.2.2016 skupina Romane Bojc, Obrtniška ul. 1
BRALCI BERIL FEBRUAR 2016
2.2.2016 – Svečnica – Jezusovo darovanje

14.2.2016 – 1. postna nedelja

ob 18-ih

ob 8-ih

Oražem Magda
Trdan Martina

Bojc Marjana
Trdan Sabina

7.2.2016 – 5. navadna nedelja
Ob 8-ih

Kromar Petra
Pogorelc Jana

Grebenc Anica
Mihelič Marica

Kordiš Tanja
Oražem Stane

21.2.2016 – 2. postna nedelja

Ob 10-ih

ob 8-ih

Hočevar Andreja
Trdan Klemen

Kromar Metka
Stopar Marjan

10.2.2016 – PEPELNICA
Ob 8-ih

ob 10-ih

ob 10-ih

Levstek Ivanka
Vidervol Sabina

28.2.2016 – 3. postna nedelja

Ob 18-ih

ob 8-ih

Bojc Zdenka
Jecelj Karmen

Merhar Marija
Dejak Andreja
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ob 10-ih

Bartol Ana
Rus Andrej

MAŠNI NAMENI OD 1.2.2016 DO 29.2.2016
1.2.2016
DV
Ponedeljek

18.00 Kozina Franc, Obrtniška 3 (sin Franc)

Priprava na krst otrok ob
19.00 v župnišču.

2.2.2016
Torek

DV 18.00 Andoljšek Julijana, 30. dan
Odd.
v čast svetemu Duhu

3.2.2016
Sreda

DV

4.2.2016
Četrtek

DV 18.00 v zahvalo
Odd.
za nove duhovne poklice in stanovitnost poklicanih

Prvi četrtek v mesecu. Po maši
molitve za duhovne poklice

5.2.2016
Petek

DV 18.00 Karolina, France in Frančiška Kaplan, Rak. 11
Odd.
družina Klun in Marija Kromar, Rak. 52

Prvi petek. Dopoldne obiskujem
bolne in ostarele, zvečer litanije.

6.2.2016
Sobota

DV

Prva sobota. Po maši litanije
Marijine litanije

18.00 Ivana in Franc Oražem, starši Vidic

8.00

Marija in Janez Ilc, Lončarska 31

Svečnica. Prvi torek v mesecu.
Po maši litanije sv. Duha.
Prva sreda v mesecu.
Blagoslov sv. Blaža

DV
7.2.2016
5. nav.ned. DV

8.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
10.00 Klun Karol, Prigorica 99

8.2.2016
P
Ponedeljek

17.00

Marija Henigman, Prig. 108a

9.2.2016
Torek

DV

8.00

Urška in Karel Oražem, Prig. 2 (sin Karol)

10.2.2016
Sreda

DV
DV

8.00
18.00

starši, Ivan in družina Zbašnik, Hrib 3
Bojc Alojzij (Humec)

Pepelnica

11.2.2016
Četrtek

DV

18.00

France in starši Trdan in Bančič
France in starši Oražem, P.K.3

Srečanje mlajše zakonske
skupine

12.2.2016
Petek

DV 18.00
Odd.

Merhar Marija, Prigorica 78
za duše v vicah

Križev pot ob 15-ih, ter med mašo.
Po maši »Pogovori o usmiljenju«

13.2.2016
Sobota

DV 8.00
Odd.

Milan in starši Henigman, Prig. 12 in Rihtarjevi
Nosan Pavel

14.2.2016
1. postna

DV 8.00
DV 10.00
Odd.

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
starši Zobec, Prigorica 73
starši Modic in Petek, Kolar Ivan, 1. obl. (Lip.7)

15.2.2016 P
Ponedeljek

17.00

Merhar Stanislav (družina Žlindra)

16.2.2016
Torek

DV

8.00

Kos Marija (hčerka)

17.2.2016
Sreda

R

17.00

Levstik Neža, 30. dan
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Krsti med ali po maši ob 10.

Srečanje starejše zakonske
skupine.

18.2.2016
Četrtek

DV 18.00
Odd.

Ana, France, Frenk Češarek, Lonč. 19
Angela in Rudi Oražem, Lonč. 6

19.2.2016
Petek

DV 18.00
Odd.

Andoljšek Julijana (Frančiška)
Križev pot ob 15-ih in med
Levstik Marija (Franc in Frančiška Tekavec, H) večerno sveto mašo

20.2.2016
Sobota

DV 8.00
Odd.

Rudolf Trdan, obl. Lonč. 82 (Prig. 83)
Dejak Pavel (nečakinja Božena)

21.2.2016
2. postna

DV
DV

8.00
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Barič Ivan, Rakitnica 14

22.2.2016 P
Ponedeljek

17.00

Mohar Alojz, Prig. 83 (Bojana)

23.2.2016
Torek

DV

8.00

Janez in Justina Zobec, Gredice 2

24.2.2016
Sreda

DV 18.00
Odd.

France in starši Ilc, Gredice 2
Andrej in starši Zbašnik (Ljubljana)

25.2.2016
Četrtek

DV 18.00
Odd.

Kromar Janez, 1. obl.
Oražem Franc, P.K.3

26.2.2016
Petek

DV 18.00
Odd.

Bojc Karolina, obl., ter Ignac in Pavel, Šol. 2
starši Merhar, Prig. 55

27.2.2016
Sobota

DV

8.00

Levstik Neža (rekreativke)

28.2.2016
3.postna

DV
DV

8.00
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Nosan Justina, obl., ter Darja in Janez Nosan

Križev pot ob 15-ih, ter med
večerno sveto mašo

29.2.2016 DV 18.00 Gorše Marjetka, Lonč. 73 (Lonč. 73)
Ponedeljek
 V kolikor je prišlo v mašnih namenih do tipkarske napake, se že v naprej opravičujem. Prosim Vas, da me pred mašo na to opozorite.
Župnijska pisarna (za izdajo raznih potrdil,
dogovorov, sprejem mašnih namenov) je v odprta:
 v ponedeljek od 1830 do 1900
 v petek od 1600 do 1700
Na cerkvene in državne praznike ni uradnih ur!

Češčenje Najsvetejšega zakramenta:
 prvi teden v mesecu po večerni sveti maši
v Dolenji vasi
 vsak četrtek po večerni sveti maši
 v nedeljah ob 1400

Urnik svetih maš
 nedelja: ob 800 in 1000
 ponedeljek in sredo: ob 1700 na podružnicah
 torek in sobota: ob 800 v Dolenji vasi
 četrtek in petek: ob 1800 v Dolenji vasi

Prejem zakramentov:
 za sveti krst: prva nedelja v mesecu
 bolniško maziljenje: prvi petek oz. po
dogovoru
 sveti zakon: prijaviti vsaj mesec dni pred
poroko v župnijski pisarni

Možnost za sveto spoved:
 prvi teden v mesecu pol ure pred večerno
sveto mašo
 v četrtek in petek pred večerno sveto mašo
 v nedeljo pol ure pred sveto mašo
 vsako soboto v postnem času med 19-ih in 20-ih
 vsak petek med 1500 in 1600

Izobraževanje odraslih
 v nedeljo ob 1400 (Nedeljski nauk)
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ŽPS ODMEVI
V ponedeljek 25.1.2016 je potekala prva seja župnijskega pastoralnega sveta župnije
Dolenja vas. Vesel sem, da so se člani odzvali povabilu v tako velikem številu, ter da
so bili pripravljeni podeliti svojo duhovno misel, ter tako tudi mene duhovno obogatili.
Najbolj pa sem vesel, da so pripravljeni sodelovati in sooblikovati pastoralno delo v
naši župniji. Prav tako sem hvaležen za vse opombe in tudi kritike, saj vsi vemo, da
lastne napake težko vidimo. Ter bom poizkušal vse tudi upoštevati, seveda v okviru
lastnih sposobnosti in znanja.
Ker sem bil tako pozitivno presenečen nad dobrim odzivom članov župnijskega
pastoralnega sveta, sem se takoj naslednji dna odpravil do g. škofa v Ljubljano in mu
poročal o našem delu, tudi glede zakramenta svete birme, ki je v naši župniji
povzdignil veliko prahu, kar jemljem kot zelo dober odziv.
G. škof se strinja, da sem se s prestavitvijo zakramenta birme prenaglil. Za kar se
vsem prizadetim iskreno opravičujem. Obenem pa se strinja tudi s tem, kar so tudi
člani župnijskega pastoralnega sveta potrdili, da prejem zakramenta svete birme ne
sme in ne more temeljiti samo na neki folklori, ter da morajo bodoči birmanci nekako
dokazati svojo vero. Izredna podelitev zakramenta svete birme bo tako enkrat konec
meseca avgusta letos. Seveda bodo ta zakrament lahko prejeli vsi tisti, ki bodo
izpolnili predpisane pogoje, ti pa so bili navedeni že v informativni zgibanki ob vpisu
v veroučno šolo:
 redna nedeljska sveta maša
 birmanec mora prebrati eno knjigo in povedati obnovo
 znati predpisane molitve in redno učno snov

Uradne ure so od 1.
februarja v ponedeljek
namesto dopoldne,
zvečer in sicer od 1830
do 1900.

Od meseca marca dalje pa bo tudi obvezna udeležba pri birmanskih skupinah.
Ker nekateri še vedno ne jemljejo pomembnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši, ter
zaradi slabih izkušenj glede preverjanja prisotnosti pri sveti maši, od marca dalje
uvajam liturgične liste. Za vse razrede. Birmanec mora imeti od marca do konca
meseca avgusta vsaj 90 % udeležbo nedeljskih in prazničnih svetih maš. Otroci 3.
razreda od marca do konca junija mora imeti prav tako 90 % udeležbo. Vsi ostali pa od
marca do junija vsaj 70 % udeležbo, če želijo iti v višji razred. Če ste katoličani boste
poskrbeli, da boste vi in vaši otroci v nedeljo in na praznike redno hodili k sveti maši.
Če pa k nedeljski maši ne hodite, ne želite, se vam ne da, potem sklepam, da niste
katoličani in da tudi ne potrebujete ne verouka, ne zakramentov birme in prvega
obhajila. Odločitev je vaša!
Starše 9. razreda pa vabim na sestanek, ki bo v sredo 3.2.2016 ob 1900 v župnišču.
7
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Če na hitro pogledamo na krščanstvo, se zdi, da je v
ospredju tematika trpljenja, bolečine in žalosti. Toda
to je resnično hiter pogled. Kdor pa se v krščanstvo
poglobi vidi, da je v središču krščanske veroizpovedi
Božja ljubezen, ki se manifestira v usmiljenju.
Božje usmiljenje se kaže najprej v tem, da razodeva
resnico. Usmiljenje more ozdravljati, če postavi
diagnozo povsem pošteno in jasno. Stara zaveza
veličastno pokaže božje usmiljenje z grehi ljudstva.
A grehov ne olepšuje, ne pomanjšuje.
Kristus bo to dopolnil: njegovo usmiljenje ni nikoli brez resnice. Hinavci ne
morejo najti usmiljenja, ker delajo tako, kakor da ne bi potrebovali usmiljenja.
Samo, kjer so grehi navedeni poimensko, more usmiljenje »prijeti. Obratno pa
je šele tedaj, ko nas sreča božje usmiljenje, mogoče zares pogledati lastno
bednost, videti lastne grehe in jih priznati. Razkrivati svojo krivdo
neusmiljenemu sodniku bi bilo tako rekoč samomor. Šele v obličju božje
ljubezni, ki sovraži greh, a ljubi grešnika je mogoče sprejeti in izpovedati
svoj greh. Jezusovo usmiljenje je pot, da postanemo Bogu podobni (prim. Mt
5,48). Zato ga moramo prositi, da nam pokaže svoje usmiljenje.
In kaj je to usmiljenje? Usmiljenje je osnovno človeško zadržanje.
Neusmiljenost ne enačimo brez razloga z nečloveškostjo. Usmiljenje je
konkretno. Ne izkazujemo ga nekako vsem, marveč tistemu, ki tu in zdaj
potrebuje mojo pomoč. A pomoč vendar potrebujemo vsi. Prav vsi
potrebujemo usmiljenje! Prav gotovo! Toda ali to res vemo? Ali morda zelo
pogosto ne mislimo, da ne potrebujemo pomoči in še manj usmiljenja?
Vpričo križa doumemo: Božje usmiljenje ni posledica, marveč je vzrok
našega usmiljenja. Nismo mi »pregovorili Boga«, da bi bil do nas usmiljen in
ne jezen. Njegovo usmiljenje prehiteva naše usmiljenje in to omogoča. Zaradi
tega bomo in smemo »na veke opevati njegove milosrčnosti«. 1
Postni čas v letu Božjega usmiljenja nas torej vabi, da najprej sebi privoščimo
usmiljenje. Šele, ko ga bomo izkusili mi, ga bomo lahko ponudili drugim.
1

Communio 19. letnik (2009) 1, str. 42-48.
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Šele ko se bomo mi naučili kaj je Božje usmiljenje, ga bomo lahko oznanjali
drugim.
Bistveni namen postnega časa torej ni, da ga preživimo ob stradanju, grobem
mrtvičenju telesa in splošni slabi volji. Ne, postni čas je čas usmiljenja, ter
spreobrnjenja k ljubezni in s tem življenju.
Plameneč ogenj pogasi
voda, miloščina pa bo
izbrisala grehe. (Sir 3,30)

Mar ni to post, kakršnega sem
izbral: da odpneš krivične spone
in razvežeš vezi jarma, da
odpustiš na svobodo zatirane in
zlomiš vsak jarem? (Iz 58,6)

Miloščina ni sramota,
miloščina je junaško
dejanje, ko drugemu, ki
nima, daš to, kar imaš.
Lahko je tudi dobra
molitev, lahko je kakšen
droban užitek, lahko samo
kratek obisk in iskren
»dober dan«

Post ni stradanje, post odrekanje
drobnim užitkom, da zahrepenel
po užitku Boga.

V svojem mesu je v sebi iz dveh ustvaril
enega, novega človeka. Vzpostavil je mir in
po križu spravil oba z Bogom v enem telesu,
ko je v svoji osebi ubil sovraštvo. (Ef 2,1416)

Moli
za sebe, da bo deležen
usmiljenja!
moli za bližnje, da bodo
deležni usmiljenja!

Križ povezuje vse troje: post, miloščino in
molitev v eno samo celoto. Molitev, post in
miloščina se med seboj povezujejo in
dopolnjujejo

Moli skupaj z drugimi
(sveta maša, pobožnosti),
pa tudi sam, v svoji
bolečini ali osamljenosti.

Včasih je lažje, če veš, da
nekdo moli skupaj s
Teboj (ne namesto tebe!)
Če želite, lahko svoj
problem, svojo težavo,
prošnjo
anonimno
napišete na obrazec desno
in oddate v nabiralnik v
župnijski cerkvi.
Kot
duhovnik
se
obvežem, da bom skupaj
z vami v postnem času
molil za napisane prošnje
na priprošnjo praškega
velikana.

Duhovnika prosim, da skupaj z
mano prosi Praškega Jezuščka za
uslišanje naslednje prošnje, težave,
probleme:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Prošnjo za molitev, oddajte v nabiralnik na
stranskem oltarju sv. Antona Padovanskega.
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Možnosti je torej ogromno. Lahko pa postni čas izkoristimo, da prejmemo
milosti jubilejnega leta Božjega usmiljenja:

ODPUSTEK

POGOJI ZA
ODPUSTEK

Odpustek je odpuščanje
časne
kazni
pred
Bogom za tiste grehe,
katerih krivda je že
odpuščena z odvezo, ki
jo pri spovedi podeli
duhovnik.
Bog nam pri spovedi
grehe odpusti, vendar
grešno nagnjenje ali
navada pa običajno
ostane.
Te
se
postopoma očiščujemo
s pokoro na tem svetu
ali v vicah “na onem”.
S popolnim odpustkom
nam je odpuščena – ali
bolje rečeno v moči
zadostitev Kristusa in
vseh
svetnikov
nadomeščena
–
zdravilna kazen za naše
grehe, ki bi je bili
deležni na tem svetu, ali
bi jo morali odslužiti v
vicah.

Obišče svetoletno cerkev in je
tam pobožno pri sveti maši
ali
Obišče svetoletno cerkev in
tam nekaj časa posveti
čaščenju Najsvetejšega ali
pobožnemu
premišljevanju,
moli Očenaš, izpoved vere (v
katerikoli priznani obliki) in
molitev na čast Devici Mariji.
ali

Ko je vernik opravil
enega od pogojev,
pa je za pridobitev
jubilejnega odpustka
dolžan ta dan, lahko
pa tudi do dvajset
dni prej ali do
dvajset dni kasneje:
• opraviti
zakramentalno
spoved,
• prejeti sveto
obhajilo ter
• moliti po
papeževem namenu
(katero koli molitev).
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Posveti nekaj časa obisku
ljudi, ki so v potrebi ali stiski
(bolniki, zaporniki, osamljeni,
starejši ljudje, prizadeti ipd.), v
smislu, da roma h Kristusu,
navzočem v njih.
ali
Opravi dejanje spokornosti, da
se npr. vsaj en dan odpove
kajenju, uživanju alkohola,
mesu ... Tako zbrani denar pa
nameni revežem.
ali
Podpre z znatnim prispevkom
dela verske ali socialne
narave:
pomoč
revnim
otrokom, mladini, zapuščenim
starejšim ljudem, tujcem,
beguncem, misijonarjem.
ali
Posveti del prostega časa
dejavnostim, ki so koristne za
župnijsko občestvo ali za
skupnost.

KRIŽEV POT
Pobožnost križevega pota nam pove dvoje:
Najprej nas nagiba, da živo začutimo, kaj je Gospod trpel. Z njim hodimo in z njim
nosimo križ. odkriva nam, kako velika je Zveličarjeva ljubezen in kako velika naša
krivda. Naučimo se kesanja in zaželimo si milosti, da bi mogli svoje življenje čisto
spremeniti.
In še drugo: križev pot je šola premagovanja. Gospoda vidimo, kako vedno prenaša
najbridkejše trpljenje, telesno in duševno, a vidimo tudi, kako vse premaguje iz ljubezni
do Boga in do nas.
Molivec naj bi v posameznih postajah našel svoje življenje; gledal naj bi svoje
vsakdanje težave v zvezi z Gospodovimi in iz tega naj bi zajemal spoznanje in moč, da
bi svoje trpljenje ne le nosil, ampak ga tudi zmagoval.
Romano Guardini
Skupaj bomo molili križev pot vsak petek ob 15-ih, ter v petek zvečer med sveto
mašo v župnijski cerkvi ob 18-ih. Za vse tiste, ki se zaradi bolezni in starosti, ter
morebitnih drugih obveznosti, ne morejo udeležiti skupne molitve križevega pota,
prilagam kratek križev pot, ki ga lahko molijo sami:

1. Pilat obsodi Jezusa na smrt
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, po krivem si bil obsojen na smrt in si molčal, nič ni si odgovarjal.
Kolikokrat mene obsojajo in obtožujejo, velikokrat po lastni krivdi. S tem ko
ugovarjam ali se hočem opravičevati sam sebe obsojam. Daj mi milost, da
bom kakor ti molče sprejel obsodbo, ter se soočil s posledicami svojega greha,
s svojim križem.
Usmili se me, Gospod.
2. Jezus vzame križ na svoje rame
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
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Jezus, s svojimi grehi sem te obsodil na križ, ki si ga brez ugovarjanja vzel.
Tudi jaz imam mnoge križe, ki pa jih nisem sposoben tako lahko vzeti na
svoja ramena. Daj mi milost, da pred križem ne bom bežal, temveč, ga bom
sprejel kot orodje Odrešenja.
Usmili se me, Gospod.
3. Jezus pade prvič pod križem
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, padel sem, ker sem precenil svoje moči. Daj mi milost, da mi padec ne
bo v pogubljenje, temveč priložnost za rešenje.
Usmili se me, Gospod.
4. Jezus sreča svojo Mater
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, Bog Ti je naklonil milost, da si se srečal s svojo Materjo. Daj tudi meni
milost tolažbe, da bom zmogel nadaljevati pot.
Usmili se me, Gospod.
5. Simon iz Cirene pomaga Jezusu križ nositi
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, Tebi je Simon pomagal, komu pomagam jaz: moja pomoč je včasih
tako sebična, pomagam, da bi pomagal sebi. Daj mi milost, da bom premagal
svojo sebičnost in nesebično pomagal drugim nositi križ.
Usmili se me, Gospod.
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6. Veronika poda Jezusu potni prt
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, samo majhni in ponižni lahko prodrejo skozi razjarjeno množico in
rimske vojake in ti obrišejo obraz. Daj mi milost ponižnosti, da bom mogel
videti Tvoje obličje.
Usmili se me, Gospod.
7. Jezus pade drugič pod križem
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, znova sem padel. Tokrat nisem kriv jaz, temveč drugi: televizija,
internet, sosed, soseda. Daj mi milost, da odgovornosti ne bom prenašal na
druge, temveč se pobral in s križem nadaljeval pot.
Usmili se me, Gospod.
8. Jezus nagovori jeruzalemske žene
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Oh Jezus, Ti in tvoje usmiljenje. Trpiš in druge tolažiš. Daj mi milost, da mi
križ ne zakrkne srca, temveč, da bom videl trpljenje drugih in našel ustrezne
besede tolažbe.
Usmili se me, Gospod.
9. Jezus pade tretjič pod križem
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, spet in spet padam, nenehno v ene in iste grehe. Daj mi milost, da se ne
bom naveličal, ter vsakič znova vstal preko spovedi in nadaljeval pot.
Usmili se me, Gospod.
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10. Jezusa slečejo in mu ponudijo vina z žolčem mešanega
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, moj jezik razgalja in moje geste uničujejo spodobnost mojega bližnjega.
Daj mi milost, da ne bom slačil in poniževal, temveč oblačil in krepčal.
Usmili se me, Gospod.
11. Jezusa pribijejo na križ
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, jaz sem Te pribil na križ. Jaz sem kriv Tvojih muk. Daj mi milost, da se
spreobrnem, da Tvoje trpljenje ne bo zaman.
Usmili se me, Gospod.
12. Jezus umrje na križu
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, z vsakim grehom, ki ga storim nekaj v meni umre. Daj mi milost, da
bom redno prejemal zakrament svete spovedi, da bo vsakič v spovednici umrl
en greh.
Usmili se me, Gospod.
13. Jezusa snamejo s križa in položijo Mariji v naročje
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, naročje, ki te je pestovalo kot otroka, te pestuje zdaj kot mrtvega. Daj
mi milost, da bom tudi jaz kdaj začutil ljubeče naročje, daj mi milost, da bom
to naročje tudi jaz.
Usmili se me, Gospod.
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14. Jezusa položijo v grob
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, ko je bilo vsega konec si šel v zasluženi počitek. Daj mi milost srečne
smrti.
Usmili se me, Gospod.

ZBIRANJE PAPIRJA
Ribniški skavti vabimo na akcijo zbiranja starega papirja, ki bo potekala v soboto, 27.
februarja, od 9. do 12. ure. Papir pripeljite na parkirišče pri cerkvi v Dolenji vasi, kjer bo stal
zabojnik. Prosimo, da ločeno zberete papir in karton. Tisti, ki nimate možnosti, da bi sami
dostavili papir, pokličite na številko 040-272-050. Hvala vsem, ki sodelujete in skrbite za
čistejše okolje.

BRALCI BERIL
V zadnjem času opažam, silno neresnost pri branju beril Božje besede. Branje Božje
besede je odgovorna naloga, saj bralec Božje besede na svoj način prispeva k lepšemu
in bolj doživetemu bogoslužju. Zelo neugodno je, da moram pet minut pred sveto
mašo iskati ustrezna nadomestila, za vse tiste, ki so napisani, pa ne pridejo. Razumem,
da kdaj pride kaj vmes, zato prosim, da najdete ustrezno nadomestilo. Če lahko pevci
in ministranti redno sodelujejo pri vsaki nedeljski in praznični sveti maši, je od
nekaterih bralcev zelo neodgovorno in grdo, da ne pridejo oz. ne najdejo nadomestila,
če so napisani na seznamu.
Prav tako prosim, vse bralce, ki bi morda želeli prejemati berila po elektronski pošti,
da mi to sporočite na moj e-mail: ales.pecavar@rkc.si

DOBRA DELA
Ob smrti č.g. Mrvar Jožeta ste ob darovanju darovali za 10 svetih maš, ki so bile oddane v duhovniški dom. Bohlonaj
in Bog povrni!
Ob smrti Lesar Marije in Merhar Stanislava so darovali po eno mašo Humec 20; Levstik Neže družina Mate Hrovača
2 maši, ter Milka in Jelo Arko 1 maša, ter Zavrišek iz Grosuplja 1 maša; ob smrti Primožič Tomaža so bile darovane
3 svete maše, ob smrti Levstik Marije kuharice iz vrtca 3 maše – maše bodo oddane tekom leta, spremljajte Lončarski
zvon.
Za cerkev so darovali Dejak Jože, ter Tomec Roza
Lončarski zvon – interno glasilo župnije Dolenja vas. Izdaja: Župnija Dolenja vas, Strma pot 2, 1331 Dolenja
vas. Tel.: 01/837-40-93 Odgovarja: Pečavar Aleš, župnik, http://zupnija-dolenjavas.si/
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