znanila
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVII., št. 1,
1. januar 2017

Bo kaj drugače
v novem letu 2017? Ne vemo. Vemo pa, da Bog ni samo kakor avtomat za
izpolnjevanje želja. Res je, da sem jaz ali pa vi, v središču Božjega zanimanja.
Kakor tudi tisti, ki so na naši desni in na levi, kakor tisti, ki hodijo pred nami
ali za nami, kakor tudi tisti, ki jih mi teptamo, ali pa tisti, kateri se sprehajajo
po naših živcih. Vsi smo v središču Božjega zanimanja. In razumeti to
skrivnost bivanja v Božjem srcu je podobno razumevanju skrivnosti Svete
Trojice. In to je vera: ne razumeti, temveč samo sprejeti.
Sprejeti dejstvo, da se mora Bog zelo truditi, da z izpolnjevanjem naših želja,
ne prizadene izpolnjevanju želja vseh ostalih. Naša osebna sreča je odvisna od
naših nesrečnih želja. Čim manj jih je bolj bomo srečni. Ravno zato, Bog z 9.
in 10. Božjo zapovedjo prepoveduje te nesrečne želje.
Edina želja, ki pa jo lahko gojimo vsi, brez izjeme in brez strahu, edina želja,
ki lahko koristi vsem in ne škoduje nikomur je, da bo Jezus ostal v našem
tabernaklju, ali pa vsaj v kakšnem tabernaklju v krogu 10 kilometrov. Od
Jezusovega bivanja v naši sredi je odvisna naša vera in od naše vere je odvisna
naša sreča in blagor. In vsa dejavnost, ki jo župnija predstavlja.
Kajti kdor je resnično veren je zadovoljen s tistim kar je in kar ima. Kdor je
resnično veren se lahko poistoveti z stavkom apostola Pavla, ki ga je izrekel
ob koncu svojega življenja: »Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero
ohranil.« (2 Tim 4,7) Zato Vam vsem želim, da bi ob koncu leta 2017 lahko
rekli: vero sem ohranil. Kajti kdor ima vero, ta ima vse.

STATISTIKA
do 16.12.2016
je 16 otrok prejelo sveti krst
je 14 otrok prejelo zakrament prve spovedi in svetega obhajila.
je 1 odrasel prejel zakramente uvajanja (krst, spoved, obhajilo, birma)
je 17 otrok prejelo zakrament svete birme
je 6 parov prejelo zakrament svetega zakona (poročenih v župniji Dolenja vas)
je 14 duš prejelo zakramental cerkvenega pogreba.
Najsvetejši zakrament je bil izpostavljen v češčenje vsak četrtek, vsako
nedeljo (razen v poletnem času), dodatno vsako sredo v adventu, obhajali smo
52 ur Božjega usmiljenja,
Pomembnejši dogodki v letu 2016:
 kateheze za odrasle
 kmečke igre
 dekanijsko srečanje za družine na Novi Štifti
 dekanijsko srečanje za duhovne poklice v Dolenji vasi
 žegnanja,
 blagoslovi konj na dan sv. Štefana, hlevov na dan sv. Lenarta,
čebelnjakov na dan sv. Ambroža,
V letu 2016 smo opravili naslednja večja vzdrževalno/obnovitvena dela
 menjava kritine na podružnični cerkvi sv. Vida v Rakitnici, ki je župnijo
stala 4.035,28 €.
 prebelila se župnijska cerkev sv. Roka v Dolenji vasi. Beljenje je župnijo
stalo 9.217,00 €.
 Prenovila se je veroučna učilnica in prebelila »kapela« v pastoralnem
delu župnišča. Napravljen je bil nadstrešek zraven hleva, ki bo omogočil
dodatne prostore za skladiščenje sakralnega inventarja, ter druge
župnijske opreme.
V letu 2017 se načrtuje (če bo to v Božjem načrtu bomo še videli) prenovo
veže v pastoralnem delu župnišča, začetek obnovitvenih del v podružnični
cerkvi sv. Vida v Rakitnici, nabavo novega kemblja za veliki zvon v župnijski
cerkvi v Dolenji vasi, ureditev projekcijskega platna, ter korne ograje v
župnijski cerkvi.
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FINANČNO POROČILO DO 16.12.2016
Hvala vsem, ki velikodušno darujete svoje darove pri nedeljskih puščicah,
ofrih in drugih priložnostih. Zato Vas želim seznaniti, kako so bili ti darovi
tekom leta porabljeni.
Znesek vseh darov in drugih prihodkov znaša: 28.919,08 €
Povprečni dar nedeljske puščice pri maši ob 8-ih: 149,29 €
Povprečni dar nedeljske puščice pri maši ob 10-ih: 149,25 €
Darovi z naslova nedeljskih in prazničnih puščic (vključno z ofri ob
žegnanjih): 17.275,80 €
Darovi iz nabiralnikov (verski tisk itd.): 621,33 €
Darovi iz drugih puščic (pogrebi, poroke, itd.): 1.079,63 €
Darovi posameznikov in podjetij, odprodaja hlodovine: 9.742,32 €
Vsi odhodki župnije znašajo: 29.955,86 €
Elektrika (vse cerkve in stavbe): 2.114,63 €
Pastoralna dejavnost (učbeniki, oznanila, verski tisk, paramenti za bogoslužje,
cerkvena oprema itd.): 9.236,60 €
Obveze oddane na nadškofijo: 1.433,74 €
Vzdrževanje (vseh cerkva in drugih stavb, obnove, beljenje): 12.321,96 €
Administrativni stroški: 119,60 €
Takse, davki itd.: 45,46 €
Zavarovanje: 311,42 €
Računovodstvo: 1.342,00 €
Varovanje: 1.507,24 €
Voda in komunalne storitve: 338,28 €
Naročnine (RTV, Ognjišče): 286,63 €
Stroški bančnega poslovanja: 454,05 €
Telefon (povezano z varovanjem): 403,75 €
Razni nepovezani stroški: 40,50 €
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Skupaj s prenosom iz lanskega leta, stanje župnijskih financ (gotovina in
bančni račun) dne 16.12.2016 znaša: 938,48 €
Pojasnilo: finance duhovnika in finance župnije so ločeni. Duhovnik živi od
mašnih darov, to je 17,00 € na dan. Darovi za vsako drugo, tretjo ali četrto
sveto maše so oddani na škofijo. Duhovnik lahko sprejem dar ob podeljevanju
zakramentov, štolnino ob pogrebih, ki znaša 29,00 €. Prav tako mu pripada en
ofer na leto, bera, ter drugi darovi, ki mu jih verniki namenijo. Iz vseh teh
darov si duhovnik plačuje zavarovanje (obvezno, dodatno, zdravstveno,
pokojninsko, itd.), osnovne življenjske stroške (obleka, hrana, zdravila itd.),
ter vse ostalo, kar je potrebno (avto, telefon, internet, itd.)
Vsa ostala denarna sredstva, ki se zbere pri verski dejavnosti (puščice,
nabiralniki, darovi namesto cvetja na grob, donacije itd.) pa pripadajo župniji
oz. škofiji. Če ima kdo pomisleke o finančno-gospodarskem vodenju župnije
ima v času uradnih pravico do vpogleda finančno-gospodarskih knjig.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Praznik Gospodovega razglašenja (epifanije) ali
praznik sv. treh kraljev v Katoliški Cerkvi
praznujemo 6. januarja.
Praznik Gospodovega razglašenja se v zahodni
tradiciji imenuje tudi praznik sv. treh kraljev, s
čimer je izraženo vsebinsko dopolnjevanje. Trije
kralji (trije modri) podajajo bolj nazorno in živo
predstavo o častilcih iz poganskih krajev, ki so
prišli pozdravit in molit novorojenega
Odrešenika.
Praznik so poleg 25. decembra (božič, praznik Jezusovega rojstva) uvedli na
začetku četrtega stoletja in sicer najprej na Vzhodu in nato še na Zahodu. Z
besedo epifanija so začeli označevati predvsem prihod modrih z Jutrovega
(Vzhoda), saj pomeni prikazanje oz. razglašenje. Obisk modrih je opisan v
Matejevem evangeliju (prim. Mt 2,1–12). Pisec omenjenega evangelija ne
navaja števila oseb, pač pa pravi, da so prinesli trojen dar: zlato, kadilo ter
miro in od tod tudi sklep, da so bili darovalci trije. Njihova imena v evangeliju
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niso zapisana, v različnih inačicah pa so znana iz treh legend. Imena iz zadnje
so se razširila na Zahodu in se glasijo: Gašper, Miha in Boltežar.
Jezus se je najprej razodel pastirjem, nato pa kljub svojemu uboštvu in
nebogljenosti tudi trem zastopnikom poganskih narodov. Modri so namreč že
v prvi Cerkvi veljali za predstavnike poganskega sveta, saj so bili v njih na
nek način h Kristusu pritegnjeni vsi narodi zemlje. To pomeni tudi začetek
misijonskega poslanstva Cerkve. Modre je po izročilu in svetopisemskem
besedilu vodila zvezda, ki jih je privedla k Jezusu. Jezusa so molili in ga
priznali za mesijanskega kralja ter ga »razglasili« med svojimi rojaki.
Večer pred praznikom je po izročilu tretji sveti večer (prvi je pred božičem,
drugi pa na silvestrovo pred novim letom), zato je na Slovenskem v navadi
kropljenje z blagoslovljeno vodo in kajenje s kadilom po vseh prostorih hiše,
na vhodna vrata pa se napiše začetnice imen treh kraljev z letnico novega leta:
20 + G + M + B + 17.
Sveti trije kralji naj bi nas bodo obiskali v nedeljo 8.1.2017 pri obeh mašah.
Vir: http://katoliska-cerkev.si/praznik-gospodovega-razglasenja

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
 7.1.2017 skupina Vide Vidic, Prigorica 103
 21.1.2017 skupina Marije Kaplan, Prigorica 14

BRALCI BERIL JANUAR 2017
1.1.2017 – MARIJA BOŽJA MATI
ob 8-ih

Andoljšek Marija
Tekavčič Luka

15.1.2017 – 2. navadna nedelja

ob 10-ih

ob 8-ih

Oražem Bernarda
Henigman France

Levstik Damjana
Hočevar Danica

6.1.2017 – Sveti trije kralji
ob 8-ih

Mihelič Marica
Remic Matija

Mohar Marija
Kromar Metka

Jecelj Karmen
Gornik Špela

12.1.2017 – 3. navadna nedelja

ob 18-ih

ob 8-ih

Oražem Magda
Henigman Ida

Trdan Martina
Pogorelc Jana

8.1.2017 – Jezusov krst
8-ih

ob 10-ih

ob 10-ih

Hočevar Mojca
Bojc Zdenka

29.1.2017 – 4. navadna nedelja
10-ih

ob 8-ih

Bartol Ana
Oražem STane

Dejak Andreja
Stopar Marjan
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ob 10-ih

Levstik Ivanka
Berkopec Anton

JEZUSOV KRST
Katoliška Cerkev v nedeljo, 8. januarja 2017, praznuje Jezusov krst. Praznik
Jezusovega krsta je povezan s praznikom Gospodovega razglašenja, ki je 6.
Januarja, saj je Bog med krstom v Jordanu izpričal, da je Jezus njegov
ljubljeni sin.
Evangelist Matej Jezusov krst v reki Jordan opisuje kot eno od Božjih
razodetij: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje« (prim. Mt 3,17).
Krst v Jezusovem življenju predstavlja prelomnico, ki ločuje njegovo zasebno
in skrito življenje od javnega delovanja. Pred krstom je Jezus živel neopazno,
o čemer pričajo tudi skopi svetopisemski zapisi. Po krstu pa je začel javno
delovati: poklical je prve apostole, oznanjal svoj nauk, delal čudeže in
ozdravljal bolne, o čemer poročajo evangeljska besedila.
O Jezusovem krstu poročajo trije sinoptiki kot začetnem dogodku Jezusovega
javnega delovanja (prim. Mt 3,13-17; Mr l, 16-1 l; Lk 3, 21-22). Jezus je sam
o sebi vedel, da je tisti Božji služabnik, o katerem je bilo napovedano, da bo
naložil nase grehe mnogih (prim. Iz 53). Ko je prišel od Očeta določen čas se
je, čeprav je bil brez greha, uvrstil med grešnike, ki so od Janeza Krstnika
prejemali krst pokore. Kakor vedno in v vseh stvareh je hotel tudi s prejemom
Janezovega krsta izpolniti Očetovo voljo. Kot Jagnje, ki odjemlje grehe sveta
(prim. Jn l, 29), je hotel nepokorščino in napuh prvega Adamovega greha in
greha vseh Adamovih potomcev popraviti s ponižnostjo in pokorščino.
Jezusov krst v Jordanu je že naznanjal in pripravljal njegov dokončni
odrešitveni krst – smrt na križu (prim. Lk 12, 50 ). S krstom je Jezus tako
rekoč uradno potrjen v svoji odrešenjski službi. Oče in Sveti Duh sta poroka
da je res božji Sin in ga predstavita svetu, da bi svet sprejel njegovo oznanilo.
Zakrament krsta
V Katoliški Cerkvi poznamo sedem zakramentov, med katerimi je prvi krst.
Zakrament krsta je predpogoj za prejem drugih zakramentov. Krščenci ga
običajno prejmejo v prvem letu življenja, s čimer postanejo člani Cerkve.
Voda, s katero krščevalec pri krstnem obredu oblije novokrščenca, je simbol
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očiščenja in ponazarja novo življenje. Ta zakrament izbriše človekov izvirni
greh in mu povrne dostojanstvo Božjega otroka. Znamenje tega dostojanstva
je maziljenje s svetim oljem – krizmo, ki je sestavni del krstnega obreda.
Odrasli, ki želijo postati kristjani in prejeti zakrament krsta, se imenujejo
katehumeni. V krščansko življenje se uvajajo postopoma, obdobje uvajanja pa
se imenuje katehumenat.
Vir: http://katoliska-cerkev.si/praznik-jezusovega-krsta

MAŠNI NAMENI OD 2.1.2017 DO 2.2.2017
Ponedeljek, 2. januar

Bazilij in Gregor

ob 18-ih v Prigorici

Vlado Turk
Merhar Stanislav (Žlindra), oddana

Torek, 3. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Ime Jezusovo
Bojc Matjaž

Sreda, 4. januar

Angela

ob 18-ih v Dolenji vasi

za zdravje (P. 22)

Četrtek, 5. januar

Milena
družina Meden in Bojc (Gredice 8)
za nove duho. pokl. in stan. poklicanih, oddana

ob 18-ih v Dolenji vasi

Petek, 6. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 18-ih v Dolenji vasi

Sobota, 7. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 8. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek, 9. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Torek, 10. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi

Sreda, 11. januar
ob 18-ih v Rakitnici

Po maši litanije Svetega Duha

Po maši litanije sv. Jožefa
Po maši molitve za duhovne
poklice! Obiski bolnih in
ostarelih, namesto na prvi petek.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
za mir in Božji blagoslov (L.40) Prvi petek. Ura usmiljenja ob 15-ih .
Obiski na prvi petek bodo v
Anton in Julija Omerza, Hrib 11
četrtek.
Feliks Podgorelec (Humec), oddana
Rajmund
Henigman Jakob, Lonč. 72
Jezusov krst
za žive in pokojne farane
Levstik Neža, 1. obl (Marija)
v zahvalo in zdravje (Za Humcem 4), oddana
Julijan
za pokojne in žive policiste
Gregor Niški
Lovšin Ivan, starši Kaplan in Lovšin (L. 2)
Pavlin Oglejski
Vidervol Leopold in Amalija, Blate 4
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Po maši Marijine litanije
Obisk sv. Treh Kraljev pri
obeh mašah!

Levstik Neža (Zavrišek Grosuplje) oddana

Četrtek, 12. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Petek, 13. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Sobota, 14. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 15. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek, 16. januar
ob 18-ih v Prigorici

Torek, 17. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi

Sreda, 18. januar
ob 18-ih v Rakitnici

Četrtek, 19. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Petek, 20. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Tatjana
za zdravje (P.K.)
Levstik Marija (kuharice vrtec), oddana
Hilarij
Bojc Jakob in Ljudmila, Prig. 97
Oton
Zabav Zupančič Alberta
2. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
Levstik Janez, Lipovec 1.
Marcel
Karolina in Janez Kaplan, Prig. 14
družina Grajnar (Prig.), oddana
Anton Puščavnik
za duše v vicah
Marjeta Ogrska
Marija, obl. in Ivan Kromar, Rak. 67
Lovšin Karolina, oddana
Makarij
Marija Henigman, Prig. 5, obl.
Fabjan in Boštjan Ura usmiljenja ob 15-ih,
Srečanje župnijskega
Bojc Ivan, Obrtniška 1
Dejak Pavel (Lonč. 34), oddana gospodarskega sveta ob 18.30

Sobota, 21. januar

Neža
družina Lukač

ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 22. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek, 23. januar
ob 18-ih v Prigorici

Torek, 24. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi

ura usmiljenja ob 15-ih.

3. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
starši Vidervol in Levstik, Lipovec
Ema Štrucel (Prig. 75), oddana
Henrik
Miroslav Merhar, obl. Prig. 22
Frančišek Saleški
za spravo in zdravo pamet
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Sreda, 25. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Četrtek, 26. januar
ob 18.00 v Dolenji vasi

Petek, 27. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Sobota, 28. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 29. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek, 30. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Spreobrnjenje apostola Pavla
starši Zobec in Bojc, ter Matjaž, Lonč. 7
Timotej in Tit
France Trdan, starši Trdan in Bančič (L. 40)
Angela Merici
Urška in Karol Oražem, Prig. 2 (sin Karol)
Tomaž Akvinski
Andoljšek Pavel (Hrovača)
4. navadna nedelja
za pokojne in žive farane
Ladislav in Štefanija Oražem, Lonč. 56
Martina
Marija Merhar, Prig. 87, obl.

Torek, 31. januar

Janez Bosko
za Mihata

ob 8-ih v Dolenji vasi

Sreda, 1. februar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Četrtek, 2.februar

Ura usmiljenja ob 15-ih

Brigita Irska
Brat in sestre Merhar, P.K. 1
SVEČNICA
v zahvalo (Kromar Prig.)
za nove duh. poklice in stanovitnost pokl. (Miklavž)

ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 18-ih v Dolenji vasi
 V kolikor je prišlo v mašnih namenih do tipkarske napake, se že v naprej opravičujem. Prosim Vas, da me pred mašo na to opozorite.
Župnik bo zagotovo v župnijski pisarni (za izdajo raznih potrdil, dogovorov, sprejem mašnih namenov):
 v ponedeljek od 1700 do 1730
 v petek od 1600 do 1700
Prejem ostalih zakramentov:
 za sveti krst: prva nedelja v
Na cerkvene in državne praznike ni uradnih ur!
mesecu
 bolniško maziljenje: prvi petek
Možnost za sveto spoved:
oz. po dogovoru
 prvi teden v mesecu pol ure pred večerno sveto mašo

sveti zakon: prijaviti vsaj mesec
 v četrtek in petek pred večerno sveto mašo
dni pred poroko v župnijski
 v nedeljo pol ure pred sveto mašo
00
30
pisarni
 vsak petek med 15 in 15

GOSPODOVO DAROVANJE - SVEČNICA
V Katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo Jezusovo darovanje v templju ali
svečnico. Prvotno ime praznika je bilo Marijino očiščevanje, kajti po
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Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po
porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako »očistiti«. Temu predpisu se je
podredila tudi Marija, Jezusova mati. Ona je Jezusa spočela in rodila deviško,
zato je obred očiščevanja ni obvezoval, vendar se mu je podvrgla. Kakor v
vsem, se je tudi v tem pokazala za Gospodovo deklo in izpolnila Božjo
postavo. Zapis o tem dogodku se v Svetem pismu nahaja v Lukovem
evangeliju.
Spomin na ta dogodek je prva Cerkev v Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4.
stoletja. Praznovanje je bilo zelo slovesno: obsegalo je procesijo, pridigo in
mašo, sprva pa še ni imelo posebnega imena. Ko se je praznovanje širilo, je
ime dobilo po srečanju s starčkom Simeonom in Ano v jeruzalemskem
templju. V ljudskem praznovanju je stopilo v ospredje proslavljanje Kristusa,
ki ga je Simeon v svojem hvalospevu imenoval »luč v razsvetljenje poganov«.
Na besede starčka Simeona se sklicuje starodavni bogoslužni običaj
blagoslavljanja sveč, ki se razvije v procesijo s svečami. O tem obredu poroča
znamenita romarica Silvija v svojem spisu s konca 4. stoletja, ki se nanaša na
Jeruzalem. Za Rim poročilo o tem obredu in procesiji iz ene cerkve v drugo
obstaja iz časa papeža Sergija I. (687–692).
Po obredu blagoslavljanja sveč »je praznik znan kot svečnica oziroma praznik
luči. Hrepenenje po svetlobi je med prvobitnimi značilnostmi človeške
narave,« piše slovenski etnograf Niko Kuret (1906–1995). Cerkev, ki je na ta
dan uvedla blagoslov sveč in obhod z gorečimi svečami, je upoštevala
človeško naravo in starodavno izročilo; šego je povzdignila v svet nadnarave,
v cerkven obred: v njem je »luč« prispodoba Mesija, ki »razsvetljuje
človeštvo«, mu razodeva smisel sveta in življenja.
Bogu posvečeno življenje v Cerkvi
S praznikom Gospodovega darovanja je povezano tudi redovništvo in Bogu
posvečeno življenje v Cerkvi. Smisel in namen Bogu posvečenega življenja v
redovni skupnosti lahko razumemo samo v veri. Redovniki se z zaobljubami k
določenemu načinu življenja dajo celostno na razpolago Bogu in zato lahko
tudi bolj svobodno in neovirano služijo bližnjim.
Bogu posvečeno življenje je poleg službenega duhovništva in laiškega stanu
poseben stan vernikov, ki je v Cerkvi navzoč vse od njenih začetkov. Gre za
stalno obliko življenja, v kateri verniki po delovanju Svetega Duha izraziteje
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hodijo za Kristusom. Takšna oblika življenja postane »posvečena« po
izpovedi posebnih zaobljub, ki zajemajo evangeljske svete čistosti (odpoved
življenju v družini oziroma poročenosti), uboštva (nenavezanosti na minljivo)
in pokorščine predstojnikom. Bogu se nekdo lahko posveti v konkretni
redovni ustanovi, v svetnem inštitutu, v novih oblikah posvečenega življenja
ali kot posameznik.
Redovnica, redovnik – duhovnik in redovni brat
Redovni ustanovitelji in ustanoviteljice so v zgodovini Cerkve odgovarjali na
določene verske, družbene, socialne ali vzgojne izzive časa. Redovne
skupnosti na prvo mesto postavljajo duhovno življenje in si prizadevajo, da se
v življenju molitev in delo medsebojno prežemata in podpirata. Dejavnosti
redovnikov in redovnic so zelo raznolike, od oznanjevanja evangelija in
vzgoje do skrbi za uboge. V moči posvetitve redovniki in redovnice ter člani
svetnih ustanov delujejo v različnih oblikah poslanstva (apostolata).
Kogar Bog pokliče, mu more v svobodi in ljubezni na klic svobodno
odgovoriti. Redovnik ali redovnica v konkretni redovni skupnosti samega sebe
z izpovedjo zaobljub čistosti, uboštva in pokorščine celostno izroči službi
Bogu in ljudem. S tem izbere Kristusov način življenja, hodi za njim, z njim
vse deli in se mu v ljubečem srečevanju pusti preoblikovati.
Redovniki živijo v samostanski skupnosti. Vsakodnevno življenje, ki ga ob
osebnem srečevanju z živim Bogom oblikujejo v duhu evangelija, delijo s
sobrati oz. s sosestrami. Delajo lahko v samostanu, na posameznih področjih
življenja Cerkve ali pa opravljajo delo v svetu. Vsak red ima posebno
poslanstvo (karizmo) in z njim povezane prednostne naloge: ponekod je v
središču molitev (kontemplativni), drugod oznanjevanje in vzgojno delo
(apostolski), spet drugje pa delo na socialnem področju (karitativni). Člani
moških redovnih skupnosti so po končani teološki izobrazbi večinoma
posvečeni tudi v duhovnike, nekateri pa se odločijo, da bodo služili Bogu in
ljudem kot redovni bratje.
Dan posvečenega življenja
Papež Janez Pavel II. (1978–2005) je želel, da bi na praznik Jezusovega
darovanja v templju Cerkev praznovala poseben dan posvečenega življenja, ki
je bil prvič 2. februarja 1997. Darovanje Božjega Sina, ki ga sim¬bolizira
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njegova predstavitev v templju, je vzor vsake posvečene osebe, ki posveti
svoje življenje Gospodu.
Namen tega dneva je trojen. Predvsem je zahvala Gospodu za dar
posvečenega življenja. Na drugem mestu naj bi Božje ljudstvo bolj spoznalo
in cenilo posvečeno življenje. Ta dan vabi vse, ki so svoje življenje posvetili
evangeliju, da bi slavili čudovita dela, ki jih v njih izvršuje Gospod.
Vir: http://katoliska-cerkev.si/jezusovo-darovanje-v-templju-svecnica

Na ta dan bodo v župnijski cerkvi blagoslovljene sveče, ki jih boste lahko
odnesli na svoj dom.

OBVESTILA
 Verouk se začne 9.1.2017
 Župnijska pisarna je zaprta: 6.1.2017
 Ribniški skavti vabijo na akcijo zbiranja starega papirja, ki bo v soboto 21.
januarja 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 št. 068-143-475 (Marko).

ZAHVALA in POVABILO
S 1.1.2017 dosedanji mežnarici v Prigorici, ga. Olgi Lavrič preneha služba mežnarja. Za
njeno dosedanje delo se v imenu župnije Dolenja vas, najlepše zahvaljujem in kličem
Božjega blagoslova.
Obenem se tako sprazni služba/mesto mežnarja v Prigorici. Ta služba je ena izmed časti
vrednejših sodelovanj v župniji. Mežnar/mežnarica skrbi za čistočo in urejenost cerkve
(sam ali s pomočniki), hrani ključ od cerkve, ter v primeru mrliča poskrbi za zvonjenje.
Običajno je tako, da se služba mežnarja prenaša iz roda v rod oz. se krajani sami
zmenijo med seboj, kdo bo nosilec te službe. Upam, da se bo kmalu javila oseba, ki bo
primerna za to službo. V tem času, pa se bo v primeru mrliča v Prigorici zvonilo v
Dolenji vasi, kakor že velja za Rakitnico.

GOSPODARSKI SVET
Člani župnijskega gospodarskega sveta so v petek 20. januarja ob 18.30,
vabljeni na sestanek v župnišče.
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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