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Marija Pomočnica
Marijina vera se razodeva v vsakdanjih preprostih življenjskih dogodkih. Biti
osredotočen samo na velike dogodke naše vere, pomeni imeti zelo revno
življenje. Vera ni rezervirana samo za velike praznike, vera dobi svoj pomen v
vsakdanjem življenju. Tistem življenju, ki se odvija od petka do sobote, med
letom, tekom človekovega življenja. Nedelje in prazniki so zato, da vero
obnovimo, prenovimo, poglobimo, da napolnimo svoja jadra, s katerimi bomo
jadrali čez teden, čez mesec, preko življenja.
Bog nam poklanja Marijo, kot Pomočnico v našem vsakdanjem življenju.
Marija je zgled vsakdanje vere. Tiste vere, zaradi katere vztrajamo v našem
življenju in ko se zatakne, vemo, kje lahko najdemo učinkovito pomoč.
Jezus – Bog je in mora biti v središču. Vendar tukaj je tudi Marija, ki
predstavlja dogajanje za odrom, poleg jaslic, poleg križa, v binkoštni dvorani,
brez katerega ni nobene uspešne predstave. Marijino življenje in Marijina vera
so ključni za našo vero in naše življenje. Kajti to je tista vera, ki omogoča tisto
življenje, ki ga živimo vsak dan.
Marijanske pobožnosti, kamor spadajo tudi šmarnice nas torej vodijo k Bogu.
Brez teh pobožnosti, bi bilo naše življenje precej revno. Marija nas uči
neomajnega zaupanje, kakor pravi pri dogodku v Kani Galilejski: »Kar koli
vam reče, storite« (Jn 2,5). In s tem, ko častimo Marijo, se nehote zaupamo
Bogu. Ker Marija češčenja ne zadrži zase, temveč ga posreduje Bogu. Doda,
tisto, kar je pomanjkljivo, odvzame tisto, kar je preveč, skratka poskrbi, da
naša prošnja pride mimo nebeške carine.
Morda smo v preteklosti šmarnice prikazovali kot izrazito otročjo pobožnost,
rezervirano za majhne otroke. Pa temu ni tako. Še posebej odrasli smo še kako

potrebni, da se naučimo tistega otroške zaupanja Bogu, na katerega nas Jezus
opozarja. Šmarnična pobožnost torej ni pobožnost zgolj za otroke, temveč
predvsem za odrasle, da se naučijo otroškega zaupanja: »Kar koli vam reče,
storite« (Jn 2,5). Marija je storila, kar koli ji je Bog rekel in Bog stori, kar koli
mu Marija reče, zato Vas vabim, k majniški pobožnosti, da bomo rasli v
zaupanju k Bogu, v tistem zaupanju, ki nam omogoča preživeti še tako hudo
stisko.

ŠMARNIČNA POBOŽNOST
Šmarnična pobožnost bo v župniji Dolenja vas potekala med vsako sveto
mašo, razen ob nedeljah, ko bo ob 14-ih.

FLORJANOVA NEDELJA
Človek je ranljivo bitje. Najbolj ranljivo od vseh bitij na tem svetu. Ta
ranljivost je položena v človekovo naravo, zato se človek tega dobro zaveda,
ter se zato poizkuša na vse možne načine zavarovati. Človeka najbolj ogroža
ogenj in naravne nesreče. Že iz rimskih časov poznamo gasilske brigade. V
starem Rimu so bili zato zadolžene posebne vojaške brigate, specializirane za
pomoč v stiski v primeru ognja, ter tudi drugih nesreč. Iz takih brigad prihaja
tudi zavetnik gasilcev sveti Florjan. Najprej se je kot rimski vojak boril proti
zemeljskemu ognju, sedaj pa se kot krščanski vojak bori proti večnemu ognju.
Zavarujmo se proti obema vrstama plamenov, ter na Florjanovo nedeljo
izprosimo Božjega blagoslova našim gasilkam in gasilcem, da bodo še naprej
uspešno opravljali svoje plemenito poslanstvo,

PROŠNJI DNEVI
Cerkev tri dni pred Gospodovim vnebohodom obhaja prošnje dneve. V
ponedeljek in sredo bodo v Dolenji vasi, v torek pa prošnja procesija k sveti
Marjeti, ki se bo začela ob 7.30 pri običajnem mestu. Gospodov vnebohod pa
bomo slavili 10. maja pri svetih mašah ob 8-ih in 19-ih.
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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 obiska svete maše.
Za praznik sv. Rešnjega telesa in krvi je nepogrešljiva tudi procesija. Procesija
je izpoved vere v resnično Kristusovo navzočnost v evharistiji. Procesija
poteka med polji in travniki, ter pri štirih oltarjih prosi za Božji blagoslov.
V župniji Dolenja vas bomo prazni obhajali na dan praznika, to je v četrtek
31. maja. Pri mašah ob 8-ih in 18-ih. Po večerni sveti maši bo tudi procesija
z Najsvetejšim zakramentom. Vse, ki ste v preteklosti pripravljali oltarje
prosim, če jih pripravite tudi letos, ter tako pomagate, da se na našo župnijo
razlije Božji blagoslov. Hvala!
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POMEMBNEJŠI DATUMI V NASLEDNJIH
MESECIH
27. maj – žegnanje v Lipovcu (Marija Pomočnica - 24.5.)
31. maj – Sveto Rešnje Telo in Kri (Telovo – procesija)
8. junij – Srce Jezusovo
10. junij – žegnanje v Grčaricah (sv. Primož in Felicijan - 9.6.) ob 10-ih
10. junij – žegnanje v Glažuti (Srce Jezusovo – 8.6.) ob 16-ih
17. junij – žegnanje v Rakitnici (sv. Vid -15.6.)
24. junij – žegnanje v Prigorici (sv. Peter – 29.6.)
1. julij – slovesnost biserne maše g. Cirila Oražma v Dolenji vasi
22. julij – žegnanje pri Sveti Marjeti (sv. Marjeta – 20.7.)
15. avgust – Marijino vnebovzetje
16. avgust – Sveti Rok
19. avgust – žegnanje v Dolenji vasi

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
 12.5.2018 skupina Hočevar Danice, Rakitnica 62
 26.5.2018 skupina Hočevar Mateje, Rakitnica 64
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

OBVESTILA
 Po navodilih Rimskega misala ob postnih in velikonočnih nedeljah ni
možna pogrebna maša, samo pogreb brez maše.

FILMSKI VEČER
V petek, 11. maja si bomo po maši ogledali film »Marijina zemlja«.
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BRALCI BERIL MAJ 2018
1.5.2018 – Jožef, delavec
ob 8-ih

Mihelič Marica
Tekavčič Luka

13. 5. 2018 – 7. velikonočna nedelja
ob 10-ih

ob 8-ih

Bartol Ana
Oražem Stane

Trdan Martina
Bojc Alojz

6. 5. 2018 – Florjanova nedelja
ob 10-ih

Levstik Damjana
Oražem Peter

Henigman Mateja
Berkopec Anton

ob 8-ih

Mohar Marija
Remic Matija

10. 5. 2018 – Gospodov vnebohod
Henigman France
Merhar Marija

Oražem Bernarda
Kordiš Tanja

20. 5. 2018 – BINKOŠTI

ob 8-ih

ob 8-ih

ob 10-ih

ob 10-ih

Hočevar Mojca
Bojc Zdenka

27. 5. 2018 – Sveta Trojica

ob 19-ih

ob 8-ih

Jecelj Karmen
Oražem Magda

Hočeva Danica
Pogorelc Jana

ob 10-ih v Lipovcu

Dejak Andreja
Levstek Ivanka

31. 5. 2018 – Sveto Rešnje telo in Kri
ob 8-ih

Mohar Marija
Remic Matija

ob 18-ih

Trdan Martina
Bojc Marjana

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.

MAŠNI NAMENI OD 1.5.2018 DO 31.5.2018
Torek, 1. maj
ob 8-ih v Dolenji vasi
Ob 10-ih v Dolenji vasi

Sreda, 2. maj
ob 19-ih v Dolenji vasi

Četrtek, 3. maj
ob 19-ih v Dolenji vasi

Petek, 4. maj
ob 19-ih v Dolenji vasi

JOŽEF DELAVEC
starši Trdan in Bančič.
Henigman Pavel, obl.
Atanazij
družina Pogorelec in Vera Mihič (Kostevc 3)
v čast Sv. Duhu (Kromar), oddana
Filip in Jakob
Pavel Dejak in starši Urbančič
za nove duh. poklice, oddana

Češčenje ob 18.30

Florjan
Anže Čampa (Luka)
Kralj Daniela (Zbašni, Hrib 3), oddana

Prvi petek.Ura usmiljenjaob 15-ih.
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Sobota, 5. maj
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 6. maj
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek, 7. maj
ob 19-ih v Dolenji vasi

Gotard
družine Dejak in Vidervol, P.K. 5
6. velikonočna nedelja
za žive in pokojne farane
za žive in pokojne gasilce
Gizela
MarijainFrancČešarekinAngelaTekavec,(Lonč.22)
Kromar Karel (P 22), oddana

ob 8.00 pri sv. Marjeti

ob 19-ih v Dolenji vasi

Četrtek, 10. maj
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 19-ih v Dolenji vasi

Petek, 11. maj
ob 19-ih v Dolenji vasi

Sobota, 12. maj
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 13. maj
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek, 14. maj
ob 19.00 v Prigorici

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

Sreda, 16. maj
ob 19-ih v Dolenji vasi

prošnji dan

Bonifacij Prošnja procesija od križa
do sv. Marjete ob 7.30
po lastnem namenu

Torek, 8. maj

Sreda, 9. maj

Prva sobota.

Ludovika
Ignacij Merhar, P. 87, obl.

prošnji dan

GOSPODOV VNEBOHOD
Cirila Mali
starši Kersnič, Pogorelec in svaki
Estela
Palčič Rozalija, 1. obl.
Trdan Neža (Grič 7), oddana
Leopold Mandič
Angela in Rudi Oražem, Lonč. 6
Oražem, Zbašnik, Kozina, oddana
7. velikonočna nedelja
za žive in pokojne farane
Petek Janez, obl.
Modic Viktor in Kolar Ivan, oddana
Bonifacij
družinaZobecinKlun(Prig.99)
Zofija
Mustar Vladimir, Hrib 22
Janez Nepomuk
Albina Pucelj in stara Arko-Dane (Lonč. 22)
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Ura usmiljenja ob15-ih
Filmski večer: Marijina zemlja
ob 19.30

ob 19-ih v Dolenji vasi

Jošt
France in starši Oražem, P.K. 3
Oražem Ludvik (P.K. 3), oddana

Češčenje ob 18.30
Srečanje ŽPS

Petek, 18. maj

Erik

Ura usmiljenja ob 15-ih .

ob 19-ih v Dolenji vasi

starši in Franc Henigman, R. 22

Sobota, 19. maj

Urban
Oražem Angela (Bojc Janez)
Oražem Karol (Videtovi), oddana

Četrtek, 17. maj

ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 20. maj
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek, 21. maj
ob 19-ih v Prigorici

Torek, 22. maj
ob 8.00 v Dolenji vasi

BINKOŠTI
za žive in pokojne farane
Leopold in Amalija, Blata 4a (Lj)
Marija Mati Cerkve
družinaLevstik, Prig.30
Vladimir
Trdan Pavel, Rak 48.
Renata
Debeljak (Rak. 18)

Sreda, 23. maj
ob 19-ih v Dolenji vasi

Četrtek, 24. maj
ob 19.00 v Dolenji vasi

Marija Pomočnica
Mustar Vladimir, Hrib 22
Češčenje ob 18.30

Petek, 25. maj
ob 19-ih v Dolenji vasi

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

Nedelja, 27. maj
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Lipovcu

Ponedeljek, 28. maj
ob 19.00 v Prigorici

Torek, 29. maj
ob 8.00 v Dolenji vasi

Sreda, 30. maj
ob 19.00 v Dolenji vasi

Gregor
Franci in starši Tekavec (Tinka)
Filip Neri
Pahulje Alojz (družina pahulje
Dejak Roza (Prig. 22), oddana
Sveta Trojica
za žive in pokojne župljane
za blagoslov kraja Lipovec
Anton Julijan
družina Kromar P. 74
Maksim Emonski
Izlaty Nežka in Anton
Kancijan
Mikulič Franc, 1. obl.
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Četrtek, 31. maj

SVETO REŠNJE TELO IN KRI
za žive in pokojne župljane
Zobec Ivan (nečakinje iz Gabrja)

ob 8.00 v Dolenji vasi
ob 18.00 v Dolenji vasi
Procesija po maši
 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.

Ob smrti Čampa Anžeta je Luka Tekavčič daroval 5 svetih maš. Ob smrti
Karla Oražma je Drago Oražem daroval 5 svetih maš. Kdaj bodo te svete
maše opravljene, spremljajte župnijska oznanila!

OBNAVLJANJE in VZDRŽEVANJE
V mesecu marcu smo zaključili z rekonstrukcijo zvonjenja v župnijski cerkvi. Znesek te
investicije je znašal: 27.372,25 € Sedaj pa nas čaka še dokončna obnova 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 1.4.2018 ste pri ofru za obnove darovali 2.553,73 €. Bohlonej in Bog povrni!
Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 15.1.2018), Dejakovi iz Dolenje vasi,
Anika Levstek, ter darovi iz »rumenega nabiralnika«;: 638,21 €. Vsem Boghlonej in
Bog povrni!
Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski
račun župnije Dolenja vas!

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Člane župnijskega pastoralnega sveta, vabim na srečanje, ki bo v četrtek 17.
maja po večerni sveti maši v župnišču.

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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