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Živo ali mrtvo
Pokazatelj ali je župnija živa ali mrtva, niso samo suhoparni statistični podatki
krščenih, prvoobhajanih, birmanih, umrlih, temveč predvsem naš odnos do
vstalega Kristusa, ki živi v sveti evharistiji. Mučenec sveti Janez Fisher je že
leta 1526 poudaril to resnico: »Če namreč pozorno opazujemo obdobja
duhovnega razcveta v Cerkvi in obdobja propadanja kot tudi različne reforme,
ki so pogosto sledila ena drugi, moramo ugotoviti naslednje: krivo za
propadanje v Cerkvi lahko pripišemo zanemarjanju in zlorabi Najsvetejšega
oltarnega zakramenta. Po drugi strani pa opazimo tudi naslednje: časi
pristnih reform in cvetočega cerkvenega življenja so vedno sledili tenkočutni
predanosti Najsvetejšemu zakramentu«.
Če Cerkvi odvzamemo Najsvetejši zakrament, ni to nič drugega, kakor ena
izmed mnogih kulturno-humanitarnih organizaciji, za kratkoročno utišanje
vesti in krivde, ki se v človeku pojavi v tistem letu, ko prvič napravi neko
neumnost (greh).
Cerkev se spreminja včasih na boljše, včasih na slabše, vendar ne samo zaradi
vodstva, ki je sicer lahko boljše ali slabše. Cerkev se spreminja, ker se
spreminjamo verniki, mi vsi pa se spreminjamo glede na našo oddaljenost oz.
bližino sveti evharistiji. Daleč od oči, daleč od srca velja tudi za vernika.
Poizkusimo v mesecu juniju, ki je mesec Jezusovega Srca, mesec duhovništva,
mesec svete evharistije, usmeriti svoje oči na ta čudovit zakrament, da bo naše
srce in življenje deležno Božje milosti in usmiljenja.

EVHARISTIČNI MESEC JUNIJ
Mesec junij je mesec praznikov in dni, ki imajo bodisi evahristični značaj oz.
so na ta zakrament neločljivo vezani. 9. junija obhajamo Binkoštno nedeljo,
kot praznik Cerkve varuhinje svete evharistije. 20. junija praznujemo praznik
Svetega Rešnjega Telesa in Krvi, nato 28. junija praznik Jezusovega Srca, ki
usmiljeno krvavi za naše grehe, ter seveda 29. junij praznik apostolov Petra in
Pavla, ko na ta dan naši škofje posvečujejo nove duhovnike.
Izraz »evharistija« je grškega izvora in so ga začeli uporabljati prvi kristjani
okoli leta 100. Besedo prevajamo kot 'zahvalo'. Saj je Jezus pri prvi večerji
vzel kruh, se zahvalil in ga razdelil med učence. Sveta maša je v prvi vrsti
zahvalna daritev za Božjo ljubezen, ki je obudila Jezusa od mrtvih. Sveta
maša je naša zahvala za vse milosti in dobrote, ki jih v življenju prejemamo in
moramo iskreno povedati, da jih ni malo. Seveda so v življenju tudi oblaki
tegob, nesreč, bolezni, trpljenja. Vendar sonce Jezusove ljubezni nenehno sije
in včasih uspe, največkrat če mi to dovolimo, prodreti skozi te oblake in
ogreje naša srca in življenja.
Sveta maša je najboljša preventiva in kurativa pred zlom. Je najboljši in
najučinkovitejši eksorcizem, ki zlo prežene stran. Za nas vernike je to lahko
velikokrat, ko pride vse skupaj v navado in tradicijo, zgolj nek košček kruha,
ki ga prejmemo, ker ga pač vsi prejmejo. Toda žal preko nevernih in vseh
tistih, ki prezirajo Boga in krščanstvo spoznavamo veličino Jezusove
prisotnosti v tem zakramentu: kajti koliko truda, energije nekateri porabijo, da
bi oskrunili ta zakrament ali pa vsaj objekte, ki ga hranijo.
Zato resnično boli, ko vidiš, da je krščanstvo za marsikaterega »vernika« zgolj
neka verska storitev, izdajanje raznih potrdil in brskanja po cerkvenih arhivih.
Ne boli spotikanje nevernih. Boli zanemarjanje Najsvetejšega zakramenta,
boli prazna cerkev ob češčenju, adoraciji, boli mlačnost, boli bodisi tista
janzenitistična miselnost, da sem preveč grešen, preveč nepopoln da bi bil
vreden Jezusove navzočnosti, bodisi nihilistična miselnost, da je vse skupaj
brez veze, da nič ne pomaga, da se nič ne spremeni. Kdo je v bistvu vreden
Jezusove daritve? Vreden ni nihče, kakor ni nihče od nas vreden, da nas
bližnji ljubijo in sprejemajo. Ker je daritev ljubezen in ljubezen je dar, ki jo
sprejmeš, ne da bi si jo zaslužil, ki jo dobiš, ker je kupiti ne moreš.
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Kristjanova moč ni v umu ali mišicah, temveč v srcu, ki je sposobno sprejeti
Jezusovo navzočnost v Najsvetejšem zakramentu. Kristusova navzočnost
spreminja svet preko nas. Ko molimo, ko častimo Najsvetejši zakrament, se
spreobračajo najprej naša srca. In več src ko se spreobrne več sveta se
spremeni na bolje. Morda pa je to vzrok naše mlačnosti: da se bojimo, da se
nas bo Jezus dotaknil, da se morda bojimo, da bomo na svet in življenje začeli
gledati v drugačni, boljši luči. Bojimo se, kaj vse bomo izgubili, namesto da bi
se veselili, kaj vse bomo pridobili.
Katoličana brez svete evharistije ni. Lahko je nekakšna nedoločena meglena
zmes krščanstva in spoštovanja nekih čudnih univerzalnih vrednost, ki so ali
niso bolj ali manj krščanska. Morda se lahko zdi, da človek dobro živi brez
nedeljske svete maše, obhajila in češčenja oz. adoracije Najsvetejšega
zakramenta. Vendar na dolgi rok se daljša odsotnost ne obrestuje. Poudarjam
na dolgi rok, ker je krščanstvo »maraton na dolge proge«. Ne obstaja instant
ozdravljenje in ne obstaja instantna rešitev problemov in težav. Velikokrat je
potrebno iti k spovedi za en in isti greh. Ker so nekateri trdovratni in se nam
globoko zažrejo v srce in življenje. Kar spomnimo se, kako se nam določene
misli zažrejo v notranjost in se jih ne moremo znebiti, določene misli pa kar
minejo.
Daleč od oči, daleč od srca velja za vsak odnos. Tudi z Bogom. Ne dovolite si
daljše odsotnosti od Najsvetejšega zakramenta – evharistije, ker se odnosi na
daljavo nikdar ne končajo srečno. Seveda nikdar ni prepozno, da se vrnemo,
Gospod nas bo vesel ob vsakem času in vsakem življenjskem obdobju, toda
nikdar ne vemo točno, kdaj je lahko prepozno.

VEČERNA ADORACIJA
V poletnem času, od meseca junija dalje bo večerna adoracija potekala ob
sredah od 21-ih do 21.45. Vabljeni!
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ZA OZDRAVITEV DRUŽINSKEGA DEBLA
Od 24. do 29. novembra 2018 je bilo v Rimu mednarodno srečanje
eksorcistov. Med petnajstimi predavanji in pričevanji, ki so se razvrstile v teh
dneh, je bilo tudi predavanje duhovnika eksorcista Rogelia Alcantara iz
Mehike »Tako imenovane molitve za ozdravitev družinskega debla; teološki
in pastoralni problem«.
Avtor je poudaril, da te oblike molitve ali maš nimajo ne teološke ne
pastoralne podlage in so zato velikokrat vzrok tako za psihološke kot tudi
duhovne motnje oseb. Katoliška cerkev teh molitev ali maš ne opravlja.
V zaključku svojega predavanja je takole povedal: »Po analizi Francoske
škofovske konference tako imenovane molitve za ozdravitev 'družinskega
debla' zavajajo osebe, da tako iščejo razloge za svoje trpljenje in probleme
zunaj sebe. To jim dejansko preprečuje proces psihološke pomoči, ki bi jim
lahko pomagal. Prav tako so 'maše', ki ih opravljajo duhovniki z namenom
ozdravitve, bolj psihološka nevarnost vernikom kakor pa pomoč.
Na teološki ravni te maše niso utemeljene niti v Svetem pismu, niti v spisih
cerkvenih očetov. Odvračajo kristjane od dolžnosti, ki jih imajo do dragih
rajnih. Zato so napačne in so nedavni izumi.«
Katoliška cerkev deli zakramente ozdravljanja, med katerimi sta zakramenta
spovedi in bolniškega maziljenja najpomembnejša. Kdor nato prejme vredno
tudi sveto obhajilo, se ga On dotakne in mu posreduje zdravje, če je to v
skladu z Božjo voljo.
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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 12.5.2019 ste pri ofru za ta namen darovali: 775,64,19 €
Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 17.5.2019) darovali:
v skupnem znesku 505,05,00 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!
Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski
račun župnije Dolenja vas!
Župnik bo zagotovo v župnijski pisarni:
v ponedeljek od 1700 do 1730
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

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

SREČANJE ŽPS
Člane župnijskega pastoralnega sveta vabim na srečanje, v ponedeljek 3.
junija ob 19.30 v župnišče.
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MAŠNI NAMENI OD 1.6.2019 DO 30.6.2019
Justin

Sobota, 1. junij
ob 8.00 v Dolenji vasi

Nedelja, 2. junij
ob 8.00 v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi
ob 20-ih v Dolenji vasi

7. velikonočna nedelja
za žive in pokojne farane
ofer za obnove
Janez XXIII.

Ponedeljek, 3. junij

Srečanje ŽPS

ob 19.00 v Dolenji vasi
ob 19.00 v Dolenji vasi

Krista
v čast svetemu Duhu ()

Sreda, 5. junij

Bonifacij

Torek, 4. junij

Adoracija od 21-22

ob 18-ih v Prigorici
Norbert

Četrtek, 6. junij
ob 19-ih v Dolenji vasi

Robert

Petek, 7. junij
ob 19-ih v Dolenji vasi

Sobota, 8. junij
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 9. junij
ob 8.00 v Dolenji vasi
ob 10-ih v Grčaricah
ob 20-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek, 10. junij

Ura usmiljenja ob 15-ih.
Medard
za nove duh. poklice in svetost pokl.
BINKOŠTNA NEDELJA
za žive in pokojne farane
za blagoslov soseske

žegnanje v Grčaricah

Marija Mati Cerkve

ob 19-ih v Dolenji vasi
Barnaba

Torek, 11. junij
ob 8-ih v Dolenji vasi

Eksil

Sreda 12. junij

Adoracija od 21-22-ih

ob 18-ih v Prigorici
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Četrtek 13. junij

Anton Padovanski

ob 19-ih v Dolenji vasi

Češčenje ob 17.30
Valerij in Rufin

Petek 14. junij
ob 19ih v Dolenji vasi

Sobota 15. junij
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja 16. junij
ob 8.00 v Dolenji vasi
ob 10-ih v Rakitnici
ob 20-ih v Dolenji vasi

Ura usmiljenja ob 15-ih
Vid
v zahvalo za življenje
SVETA TROJICA
za žive in pokojne farane
za blagoslov soseske
Albert

Ponedeljek 17. junij

Adoracija od 21-22-ih

ob 19-ih v Dolenji vasi

Torek, 18. junij

žegnanje v Rakitnici

Marko in Marcelijan

ob 8-ih v Dolenji vasi

Sreda 19. junij
ob 18-ih v Prigorici

Četrtek 20. junij
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 18-ih v Dolenji vasi

Romuald
za zdravje in Božji blagoslov
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
za žive in pokojne farane
Alojzij

Petek 21. junij
ob 18.30 v Dolenji vasi
ob 19-ih v Dolenji vasi

Ura usmiljenja ob 15-ih
za zdravje in Božji blagoslov (), oddana

Sobota 22. junij
ob 9-ih v Dolenji vasi

Nedelja 23. junij

Tomaž More
v zahvalo za Božje varstvo ()
12. navadna nedelja
za žive in pokojne farane

ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi
ob 20-ih v Dolenji vasi v zahvalo za življenje, zdravje in Bož. blagoslov

Ponedeljek 24. junij

Rojstvo Janeza Krstnika

ob 19-ih v Dolenji vasi
za blagoslov in Božje varstvo (), oddana

Viljem

Torek, 25. junij
ob 8-ih v Dolenji vasi

Rudolf

Sreda, 26. junij
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srečanje starejših

Adoracija od 21-22-ih

ob 18-ih v Prigorici
Ema Krška

Četrtek, 27. junij
ob 19-ih v Dolenji vasi

Petek, 28. junij

SRCE JEZUSOVO

ob 19-ih v Dolenji vasi
Peter in Pavel

Sobota, 29. junij
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Nedelja 30. junij
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Prigorici
ob 16-ih v Glažuti

13. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
za blagoslov soseske

žegnanje v Prigorici
žegnanje v Glažuti

• 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.

NIČ NI SAMOUMEVNO
Živimo v svetu, ko se zdi, da je vse samoumevno. Ko pritisnemo gumb ali odpremo
ventil, ko obrnemo ključ, je samoumevno, da se nekaj prižge, nekaj steče, nekaj odpelje.
Ko se to ne zgodi – panika. Svet se nam podre, ne vemo več ne kdo smo, ne kaj bi delali.
Tako se zdi samoumeven tudi Bog in posledično Cerkev.
Ampak prisotnost Boga ni samoumevna. Bog ni naša pravica – je dar. Vera, upanje in
ljubezen niso samoumevne kreposti – temveč so darovi. Daru si ne moremo kupiti, dar
lahko samo dobimo ali pa si ga izprosimo. Sveto pismo nas uči, kako so stari Izraelci
velikokrat Boga zapravili. V določenih momentih svetopisemske zgodovine so se začeli
obnašati, kakor da bodisi Boga ni, bodisi ga ne potrebujejo. In Bog se je umaknil in z
Njim Njegov blagoslov. Prišle so stiske, nesreče, tragedije, katastrofe, uničenje. Dokler
se stari Izraelci niso spametovali in si na novo, s trudom in trpljenjem izprosili Božjo
prisotnost.
Bog ni naša pravica, ker nismo kristjani po rojstvu, temveč po krstu. Bog obstaja in je,
kakor sonce sije nad oblaki. Toda ali bo Njegov blagoslov pri nas, ali bo bival v naši
sredi, je vse odvisno od tega, ali ga hočemo ali nočemo. Če bi rad vero, si jo izprosi. Če
bi rad upal, si ga izprosi. Če bi rad ljubil, si jo izprosi. Če bi rad Boga v svoji bližini, če
bi rad živel brez krivde in slabe vesti, če bi bil rad srečen, si to izprosi. Eno je biti
kristjan zapisan v župnijskih knjigah, nekaj drugega pa je živeti kot kristjan.
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In Bog prihaja k nam preko Cerkve, preko duhovnikov. Duhovnik je najšibkejši člen v
strukturi, ki jo imenujemo Katoliška Cerkev. Duhovnik je človek, izbran izmed ljudi in
postavljen za ljudi, za vse, kar se nanaša na Boga. Po dobrem duhovniku vera raste, po
slabem vera pada. Vedno je tako bilo in vedno bo tako. Toda duhovnikova vera ni nekaj
samoumevnega, ker je duhovnik človek kot vsi ljudje. In škandali, ki pretresajo Cerkev
so dokaz, da biti dober duhovnik ni nekaj samoumevnega. Duhovnik se lahko skvari
ravno tako kot vsi ostali ljudje. Duhovnik lahko izgubi svojo vero in poklic, kakor vsi
ostali ljudje. Cerkev je pozabila ne eno dejavnost, na katero nas opozarjajo Apostolska
dela: »Peter je bil torej v ječi, Cerkev pa je zanj vztrajno molila k Bogu.« (Apd 12,5) V
letošnjih šmarnicah pa smo brali, kako je sveta Monika izprosila od Boga za svojega
sina svetega Avguština spreobrnjenje, duhovniški poklic, škofovski poklic, cerkveno
učiteljstvo, svetništvo.
Problem duhovništva je v problemu našega odnosa do Boga. Duhovnik je orodje Božje
ljubezni, je orodje našega Odrešenja, ki pa se lahko spremeni v orodje pogubljenja. Vsa
Cerkev je odgovorna za duhovništvo, kajti breme je veliko, kdo ga more nositi? Zato
velja, če ljudje ne prosijo za nove duhovnike, si Gospod Bog lahko misli, da jih ne
potrebujemo. In Bog primarno prihaja k nam preko duhovnikovih rok. Če ljudje ne
prosijo in molijo za svoje duhovnike, si Gospod Bog lahko misli, da smo zadovoljni s
tem, kar imamo. Pa smo zadovoljni?
29. junija naši škofje posvečujejo nove duhovnike. Marsikateri je bil izvoljen preko
molitve in darovanja, tudi trpljenja posameznikov, ki so za njih molili in se darovali.
Toda ali bo po posvečenju še kdo molil za njih, da njihova vera ne bi opešala, da se ne
bi izgubili v tem svetu, ker je duhovnik človek kot vsi in se mu to lahko še hitreje
dogodi?
V ta namen je bila marca ustanovljena »Molitvena zveza svetega Roka, za nove
duhovne poklice in stanovitnost že poklicanih.« Brošure lahko najdete med verskih
tiskom vsake župnije naše ribniške dekanije. Vabljeni, da se včlanite, ter po svojih
močeh izprosite od Boga dobrih duhovnikov.
Vabim in prosim Vas: molite in prosite za nove duhovne poklice, kakor tudi za nas vse,
ki smo že v Gospodovem vinogradu. Pomagajte nam, da bomo duhovniki svoje roke
držali nad vami v blagoslov, kakor sta Aron in Hur pomagala držati roke Mojzesu
(prim.. 2 Mz 17,11-12). Da bomo duhovniki resnično orodje Vašega odrešenja in ne
Vašega pogubljenja.
Molite in prosite tudi zame. Če ste zadovoljni z mojim opravljanjem duhovniškega
poslanstva tukaj v župnij Dolenja vas, molite in prosite, da se ne bi poslabšal. Če menite,
da svojega duhovniškega poslanstva ne opravljam dobro, pa molite in prosite, da se
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spreobrnem in poboljšam: »Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor
trka, se mu bo odprlo.« (Mt 7,8) Ker na tem svetu ni nič samoumevnega.

SVETO REŠNJE TELO IN KRI
O kakšna čudovita milost je, da imamo noč in dan med seboj našega Gospoda
Jezusa Kristusa v zakramentu svete evharistije. Poleg nas kristjanov imajo
samo še angeli to milost. Mi smo sicer samo še ljudje in naša zemeljska
človeška telesa niso zmožna gledati Boga, kakor ga gledajo angeli, vendar
smo lahko hvaležni, da ga lahko vsaj začutimo preko zakramenta svete
evharistije.
Praznik Svetega Rešnjega Telesa in Svete Rešnje Krvi, na kratko Telovo je
praznik hvaležnosti za milost Božje prisotnosti v sveti evahristiji, ter obenem
veselje in radost, ker imamo Boga tako blizu.
Čeprav se lahko komu zdi, prejemanje svetega obhajila kot nekaj
samoumevnega, nekaj kar nam pripada, del naše katoliške tradicije, pa
vendarle ne smemo nikoli dopustiti, da nam Jezus v zakramentu svete
evahristije postane nekaj samoumevnega, nekaj običajnega, zgolj neka
tradicija, kakor tudi za zakonce pa tudi za prijatelje njihov odnos ne sme
postati nekaj samoumevnega, običajnega, ker lahko hitro začnemo skakati čez
plot.
Zato je dobro vsake toliko časa ovrednotiti svoj odnos do Boga, do bližnjega,
tudi preko nedelje in praznikov. Že s tem, ko ta dan preživimo drugače kakor
običajno, vzamemo na ta dan morda dopust, ali pa se vsaj trudimo dan
preživeti z dobro voljo, mirnostjo, naredimo ta dan drugačen, posvečen Bogu,
katerega vrhunec je seveda obisk svete maše.
V župniji Dolenja vas bomo praznik obhajali na dan praznika, to je v četrtek
20. junija. Pri mašah ob 8-ih in 18-ih. Po večerni sveti maši bo tudi procesija
z Najsvetejšim zakramentom.
Ker je na ta praznik vsako leto manj ljudi bo procesija ob primernem vremenu samo do
kapelice Marije Pomagaj in tam blagoslov na vse štiri strani neba. V primeru dežja pa
bo blagoslov v cerkvi.
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SREČANJE BOLNIH IN OSTARLEIH
Ko nastopi jesen življenja, ali pa neozdravljiva, kronična bolezen je vse drugače. Že telo
samo se drugače odziva, kaj šele naš um. Potrebno je več potrpežljivosti in drugih
kreposti. Predvsem pa vera ne sme opešati, ko se soočamo s preizkušnjami življenja.
Zato starejši in bolni vabljeni na srečanje, ki bo v soboto 22. junija. Srečanje se bo
začelo s sveto mašo ob 9-ih. Med mašo bomo podelili bolniško maziljenje. Po maši pa
vabljeni na prijateljsko druženje v župnišče.

SPREMEMBA pri NEDELJSKI MAŠI
V nedeljo 30. junija bodo nedeljske svete maše
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Prigorici (žegnanje)
ob 16-ih v Glažuti (žegananje)
ker duhovnik sme maševati največ trikrat na dan, zvečer ob 20-ih ne bo večerne
nedeljske svete maše.

PROŠNJA ZA 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.:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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