znanila
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVI., št. 6,
29. maj 2016

Prodniki
Ljudje so ob reki nabirali kamenje. Večje neobdelane kamne, skale so
uporabljali za zidavo svojih domov, tiste manjše kamenčke, prodnike, ki so se
skozi tisočletja brusili v rečni strugi, pa so uporabljali, da so okrasili svoje
domove, zidove, podboje, otroci pa so se z njimi igrali na bregu reke.
Da narava poskrbi da nastane prodnik, mora neobdelan kamen pasti v rečno
strugo. Drugi kamni se morajo med seboj trkati in brusiti. Ne samo nekaj let,
tisočletja minejo, preden nastane en samcat prodnik, lep, gladek, pisanih barv,
nenavaden.
Odnosi nas brusijo, nas obdelujejo. Toda samo preko dobrih odnosov lahko
postanemo lepši, bolšji, uporabnejši. Odnos med zakonci, med prijatelji, med
Bogom in človekom lahko imenujemo dober odnos. Tiste odnose, v katerih pa
vlada zavist, sovraštvo, nehvaležnost, pa lahko imenujemo slab odnos. Toda
imamo možnosti izbire, celo lahko ostanemo neobdelan kamen na bregu. Če
bomo imeli srečo bomo prav tako uporabni, toda v veliki večini pa gredo
ljudje godrnjaje mimo neobdelanih kamnov, saj se zaradi njih jezijo, ker so
ostri in grobi. Ljudje gredo proti čudovitim prodnikom. Te nabirajo, ker so
lepi, gladki, pisanih barv, nenavadni in uporabni. Ostali kamni pa ostanejo
sami in zapuščeni na bregu.
Da človek ne vstopi v odnos je največkrat kriv strah. Pa ne samo tisti strah
pred nekim občutljivim zlom, temveč strah pred razočaranjem, pred
zavrnitvijo, včasih pa tudi strah pred obveznosti. Zato je najbolje, da za
začetek vstopimo v odnos z Bogom. On nas ne bo razočaral, ne bo nas zavrnil
in obveznosti do Boga so lahke saj pravi: »moj jarm je prijeten in moje breme
lahko.« Dopustimo vzgajati se v odnosih preko odnosa do Srca Jezusovega.
Pustimo se obdelati Božjemu usmiljenju, potem bodo drugi ljudje lažje
vstopili v odnos z nami, nas bodo lažje prijeli, uporabili, se morda celo igrali.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
 4.6.2016 skupina Marinke Starc, Lipovec 20
 18.6.2016 skupina Ivanke Levstek, Lipovec 13

BRALCI BERIL JUNIJ 2016
3.6.2016 – Srce Jezusovo

19.6.2016 – 12. navadna nedelja
ob 19-ih

ob 8-ih

Mihelič Marica
Levstek Ivanka

Bojc Marjana
Trdan Sabina

5.6.2016 – 10. navadna nedelja
ob 8-ih

Merhar Marija
Mohar Marija

Kordiš Tanja
Ilc Anica

24.6.2016 – Rojstvo Janeza Krstnika

ob 10-ih v Grčaricah

ob 19-ih

Bojc Karmen
Berkopec David

Oražem Bernarda
Trdan Martina

12.6.2016 – 11. navadna nedelja
ob 8-ih

ob 10-ih v Rakitnici

26.6.2016 – 13. navadna nedelja

ob 10-ih

ob 8-ih

Kromar Petra
Pogorelc Jana

Levstik Damjana
Bojc Alojz

ob 10-ih

Bojc Zdenka
Henigman France

3.7.2016 – 14. navadna nedelja
ob 8-ih

Kromar Metka
Stopar Marjan

ob 10-ih v Prigorici

Kromar Petra
Oražem Stane

ŽEGNANJA
V mesecu juniju obhajamo žegnanja na naših podružnicah. Na te dneve se
spominjamo svetnike, katerim v čast so posvečene naše cerkve.
V Grčaricah bomo žegnanjsko nedeljo obhajali 5.6.2016 ob 10-ih, v Glažuti
pa isti dan ob 15-ih.
V Rakitnici se bomo svetega Vida posebej spomnili na njegov godovni dan,
15.6.2016, ko bo eno uro pred sveto mašo molitvena ura pred Najsvetejšim.
Slovesno žegnanjsko sveto mašo, pa bomo obhajali v nedeljo 19.6.2016.
Domačini poskrbite, da bo cerkev primerno očiščena in okrašena. Prišla je
pobuda, da bi se čistilo in pospravljalo v petek 9.6.2016 in v soboto 10.6.2016.
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V Prigorici se bomo Svetega Petra spomnili na njegov godovni dan, ki ga
obhaja skupaj s Svetim Pavlom 29.6.2016, ko bo eno uro pred sveto mašo
molitvena ura pred Najsvetejšim. Slovesno žegnanjsko sveto mašo, pa bomo
obhajali v nedeljo 3.7.2016. Domačini poskrbite, da bo cerkev primerno
očiščena in okrašena.
Naj bodo ti dnevi resnično dnevi veselja, ki izvira iz zahvale za mogočno
priprošnjo svetnikom zavetnikom pri Nebeškem Očetu, ter naj vsem, ki jih
bodo primerno obhajali prinese obilo tako nebeškega kakor tudi zemeljskega
blagoslova.

PRVO SVETO OBHAJILO
12. junija bomo v naši župniji obhajali slovesnost prvega svetega obhajila. Če
Bog da, bo 14. otrok prvič v svojem življenju prejeli vrhunec naše vere – telo
našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tako se bodo lahko globlje povezali z
vzrokom naše vere, vstajenjem od smrti Jezusa Kristusa. Jezus je daroval
svoje telo, svoje življenje. Najmanj kar lahko naredimo je, da to daritev
vredno sprejmemo. Prvo sveto obhajilo je lahko tudi priložnost (sploh lahko
katoličan v vsaki stvari najde priložnost) za naše lastno spreobrnjenje, utrditev
vere, poglobitev odnosa itd.
Pred svetim obhajilom pa bo nekaj obveznih spremljevalnih dogodkov:
Sestanek za starše prvo obhajancev ob v petek 3.6.2016 po večerni sveti maši
ob približno 19.45 (po sveti maši).
Otroci bodo pomerjali obleke v soboto 4.6.2016 ob 10-ih.
Prvo sveto spoved bodo otroci prejeli v ponedeljek, 6.6.2016 ob 17-ih.

KONEC VEROUČNEGA LETA
S 30. majem smo zaključili veroučno leto 2015/2016. Vsem otrokom in
njihovim staršem želim prijetne in blagoslovljene počitnice. Ne pozabite, da
Bog ne odhaja na dopust in je vedno z nami, zato tudi med počitnicami
vabljeni k nedeljskim svetim mašam, ob morebitnih prostih dnevih pa tudi za
kakšno globljo molitev.
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MARIJA ROMARICA
V letu 2016 bomo poleg jubileja
usmiljenja v Cerkvi na Slovenskem
praznovali še prihod milostnega kipa
Marije Romarice iz Fatime. Dva
dosedanja prihoda v Slovenijo, leta
1997 in 2008, sta prinesla zelo dobre
dušno-pastirske sadove. Če bo vse
skrbno
organizirano
in
zlasti
spremljano z gorečo molitvijo, bo šlo
za vseslovenski Marijin misijon s
poglobitvijo vere, upanja in ljubezni.
Milostni kip Marije romarice je
priložnost, ko naj bi se vsa župnija
izročila
(posvetila)
Marijinemu
brezmadežnemu Srcu in po njem
presvetemu Jezusovemu Srcu. Ob
milostnem obisku fatimske Marije v Sloveniji se ne bomo ustavljali ob samem
kipu, čeprav nam bo kot nepopolnim telesno-duhovnim bitjem v veliko pomoč.
Kip predstavlja in na neki način ponavzočuje našo Mater Marijo in vse tisto,
kar je povezano s fatimskimi sporočili. Glavna oblika priprave je obhajanje
petih prvih sobot od januarja do maja 2016. V zadoščenje Marijinemu
brezmadežnemu Srcu (in po njem presvetemu Jezusovemu Srcu) bomo prejeli
1) zakrament sprave, 2) zadostilno sv. obhajilo, 3) zmolili del rožnega venca 4)
petnajst minut delali družbo Marijinemu brezmadežnemu Srcu s
premišljevanjem ene ali več skrivnosti rožnega venca.
Spovedati se je možno že več dni prej ali več dni pozneje, ob prejemu
zadostilnega sv. obhajila pa je seveda treba biti v posvečujoči milosti (brez
smrtnega greha).
V našo župnijo bo prispela v nedeljo 5. junija in bo ta dan navzoča med nami
od 6-ih do 9-ih zjutraj.
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MAŠNI NAMENI OD 30.5.2016 DO 3.7.2016
Ponedeljek, 30. maj
ob 19-ih v Prigorici

Torek, 31. maj
ob 7-ih v Dolenji vasi

Kancijan
Kozina Frančiška, 30. dan
Obiskanje Device Marije
Stanko in družina Pahulje, Rak. 9 (Marica Č.)

Sreda, 1. junij

Justin

ob 19-ih v Dolenji vasi

druž. Zabav, Benedejčič, Zupančič

Četrtek, 2. junij

Marcelin in Peter
Prvi četrtek. Po maši molitve za
Pahulje Ludvik in Julijana (Šol. 30)
za duhovne poklice, oddana
duhovne poklice.

ob 19-ih v Dolenji vasi

Petek, 3. junij
ob 19-ih v Dolenji vasi

Priprava na krst ob 18-ih.
Prva sreda. Litanije sv. Jožefa.

Srce Jezusovo
starši in brat Gorše, Blate 10 (P.95)
Prvi petek. Po maši litanije
Srca Jezusovega
starši Merhar in Levstek (P.k.), oddana

Sobota, 4. junij

Srce Marijino

ob 8-ih v Dolenji vasi

za zdravje (Lonč. 60)

Nedelja, 5. junij

10. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
Obisk Marije Romarice od 6-ih
do 9-ih, v župnijski cerkvi.
za blagoslov kraja
za žive in pokojne gozdne delavce in lovce

ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Grčaricah
ob 15-ih v Glažuti

Ponedeljek, 6. junij
ob 19-ih v Prigorici

Pomerjanje oblek za
prvoobhajance ob 10-ih.

Norbert
Govže Marija in Ignacij, P. 94 (P. 95)
Spoved za prvoobhajance
ob 17-ih.
Merhar Janez, P. 109, oddana

Torek, 7. junij

Robert

ob 7-ih v Dolenji vasi

Sreda, 8. junij
ob 19-ih v Rakitnici

Četrtek, 9. junij
ob 19-ih v Dolenji vasi

Medard
Stanislav Oberstar in starši Gazvoda
Karel Merhar, (Blate 1), oddana
Primož in Felicijan
Andoljšek Julijana (Za vodo 2)
Srečanje mlajše zakonske
Andoljšek Julijana (Hrib 17), oddana
skupine.

Petek, 10. junij
ob 19-ih v Dolenji vasi

Bogumil
Janez, Angela in Matjaž Bojc
dru. Oražem, Marija Kozina (P.K.1) oddana
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Sobota, 11. junij

Barnaba

ob 8-ih v Dolenji vasi

Mojca Kunšič (Mira Sedmak)

Nedelja, 12. junij

11. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
Štefanija in Ladislav Oražem
Prvo sveto obhajilo

ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek, 13. junij
ob 19-ih v Dolenji vasi

Anton Padovanski
Petek Janez, 30. dan
Srečanje starejše zakonske
skupine.

Torek, 14. junij
ob 7-ih v Dolenji vasi

Valerij in Rufin
Stanislav Oberstar

Sreda, 15. junij

Vid

ob 19-ih v Rakitnici

Janez in starši Levstek, Rak. 10

Četrtek, 16. junij

Beno
France in Tone Pogorelc (Lonč. 58)

ob 19-ih v Dolenji vasi

Petek, 17. junij

Eno uro pred mašo,
češčenje Najsvetejšega
zakramenta.

Albert

ob 19-ih v Dolenji vasi

Metod Oražem, obl., Hrib 4

Sobota, 18. junij

Marko in Marcelijan
Miletič Branko, Kočevje (Prig. 85)

ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 19. junij
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Rakitnici

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

Ponedeljek, 20. junij
ob 19-ih v Prigorici

Silverij
Marjeta in Jože Čampa, P. 46

Torek, 21. junij

Alojzij

ob 7-ih v Dolenji vasi

Alojzij Bojc

Sreda, 22. junij

Tomaž More in Janez Fisher
Marija Henigman in starši, brat Milan, (P 108)

ob 19-ih v Dolenji vasi

Četrtek, 23. junij

Jožef Cafasso

ob 18.30 v Dolenji vasi
ob 19-ih v Dolenji vasi

Jožica Matelič, 30. dan
starši in brata Mihelič, Vinice 8 (P.95)
za zdravje, oddana

Petek, 24. junij

Rojstvo Janeza Krstnika
druž. Matelič, Horvat, Krže, Godec, L. 60

ob 19-ih v Dolenji vasi
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Andoljšek Julijana, (P.K.1), oddana

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

Nedelja, 26. junij
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Viljem
v zahvalo za življenje, ozdravitev
družinskega debla, blagoslov v podjetju
13. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
France Balažic, obl., Rak. 52

Ponedeljek, 27. junij
ob 19-ih v Prigorici

Ema Krška
Čampa Anton, obl. Prig. 42

Torek, 28. junij

Irenej

ob 7-ih v Dolenji vasi

Sreda, 29. junij

Peter in Pavel

ob 19-ih v Prigorici

Merhar Julka, Prig. 63

Četrtek, 30. junij

Ladislav Ogrski
Vinko in Tone Pogorelc (Prig.)

ob 19-ih v Dolenji vasi

Petek, 1. julij

Eno uro pred mašo,
češčenje Najsvetejšega
zakramenta.

Estera

ob 19-ih v Dolenji vasi

družina Kromar (Lonč. 74)

Sobota, 2. julij

Frančišek Regis
Oražem Janez (Prig. 14a)

ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 3. julij
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Prigorici

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

 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 1800 do 1830
 v petek od 1600 do 1700
Na cerkvene in državne praznike ni uradnih ur!
Prejem ostalih zakramentov:

za sveti krst: prva nedelja v
Možnost za sveto spoved:
mesecu
 prvi teden v mesecu pol ure pred večerno sveto mašo
 bolniško maziljenje: prvi petek
 v četrtek in petek pred večerno sveto mašo
oz. po dogovoru
 v nedeljo pol ure pred sveto mašo
 sveti zakon: prijaviti vsaj mesec
 vsak petek med 1500 in 1600
dni pred poroko v župnijski
pisarni
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Milo, milo Jezus prosi
spomni se me kdaj pa kdaj,
grehe tvoje jaz nosim,
zmoli vsaj kak oče naš.
Vem, grešil si, vem, da si
padel,
tvoje rane me skele,
a jaz ti vse odpuščam,
ker te ljubim celi čas.
Vstopi skozi vrata dobrote,
vstopi, vstopi v nebeški raj,
glej jaz ljubim te in te vabim,
vrni, vrni se k meni nazaj.
Oh, kako te ljubim človek,
oh, kako za tebe trpim.
Vsako sveto mašo darujem,
se za to, da ti bi živel.
Začetki te pobožnosti segajo v čas srednjeveških mistikov. Najbolj pa se je
razširila po razodetji redovnici sv. Marjeti Alacoque. Pobožnost je bila
priporočena v več papeških okrožnicah. Ob citiranju zgoraj omenjenega
razodetja, omenimo, da je Jezus sv. Marjeti dal 12 obljub, ki jih je dal
častilcem njegovega srca: milost v stanu; mir v družini; tolažba v trpljenju,
življenju in smrti; blagoslov pri delu; usmiljenje; mlačni bodo postali goreči;
velika stopnja popolnosti; blagoslov krajev, kjer se bo častilo SJ; duhovniki
bodo imeli milost ganiti trda srca; imena apostolov te pobožnosti bodo
zapisana v J. srcu; milost kesanja ob smrtni uri. Ta pobožnost je dragocena
tudi, ker lahko preko nje zadoščujemo za grehe drugih, ter gradimo globlji
pristen odnos z Jezusom
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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