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

Zavračanje

Vsi poznamo zgodbo o nejevernem
Tomažu, ki je bil poln dvomov o
Jezusovem vstajenju od mrtvih. Ni in ni
hotel verovati, da se je to res zgodilo, ker
je on (Tomaž) resnično videl, kako so ga
mučili, videl je, kako je trpel na križu,
videl je kako je umrl in bil položen v grob.
Vse ostale Jezusove obljube, vse ostalo se
mu je zdelo kakor navadna pravljica. In
četudi je toliko njegovih kameradov zatrjevalo, da je Jezus vstal od mrtvih,
jim ni ne verjel, kaj šele veroval.
Nejeverni Tomaži zavračajo vse, kar Cerkev pravi o Jezusu, o Njegovih
obljubah, resnicah. Zavračajo pričevanja svetnikov in svetnic. Zavračajo
čudeže vsakdanjega življenja. Zavračajo ljubezen. Imajo nešteto izgovorov ter
opravičil za svoj dvom. Toda kljub vsem dvomom, se Tomaž ne naveliča
zbirati se skupaj z ostalimi apostoli. Zakaj? Ker morda dvomi celo v svoj
dvom. Ker kljub vsemu morda želi verovati. In zato, ker se Tomaž ne naveliča,
kljub vsem dvomom zbirati se skupaj z drugimi apostoli, se mu Jezus lahko
prikaže. In še več, Jezus zahteva, da se Tomaž dotakne Jezusovih ran. Ta
dotik ga še posebej prepriča, ter dokončno spreobrne.
Dokler nejeverni Tomaž opravičuje svoj dvom, dokler išče vsemogoče
izgovore, da ne bi veroval, četudi si morda želi verovati, ne bo veroval.
Dokler se ne spreobrne in vidi, to kar mora videti, ne to, kar si želi videti,
dokler se Jezusa ne dotakne, ne bo veroval. Ko Tomaž sprejme Jezusovo
resničnost takšno, kakršna je, to ko sprejme vse, kar Jezus po Cerkvi uči in
dela, takrat se spreobrne in veruje.

BRALCI BERIL MAREC 2016
6.3.2016 – 4. postna nedelja
ob 8-ih

Grebenc Anica
Bojc Alojz

25. 3. 2016 – Veliki petek ob 19-ih

ob 10-ih

ob 19-ih

Mohar Marija
Bojc Marjana

Oražem Bernarda
Hočevar Mojca

13.3.2016 – 5. postna nedelja
ob 8-ih

Ilc Anica
Remic Matija

26.3.2016 – VIGILIJA ob 19.30

ob 10-ih

Levstek Ivanka
Berkopec Anton

Levstik Damjana
Dejak Andreja

19.3.2016 – Sveti Jožef

Bartol Ana
Kromar Metka

27.3.2016 – VELIKA NOČ

ob 8-ih

ob 7-ih

ob 10-ih

Mihelič Marica
Henigman France

Hočevar Danica
Stopar Marjan

20.3.2016 – 6. postna Cvetna nedelja

28.3.2016 – Velikonočni ponedeljek

ob 8-ih

Kromar Petra
Andoljšek Marija

ob 10-ih

Oražem Karmen
Rus Andrej

ob 8-ih

Pogorelc Jana
Trdan Sabina

Gornik Špela
Trdan Klemen
ob 10-ih

Oražem Karmen
Oražem Vlado

24.3.2016 – Veliki četrtek ob 19-ih
ob 19-ih

Bojc Zdenka
Henigman Ida

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
 5.3.2016 skupina Milke Bojc, Hrib 6
 12.3.2016 skupina Vere Zbašnik, Hrib 3
Svete maše bodo ob velike noči
dalje zvečer v župnijski cerkvi ob
19-ih, na podružnicah pa ob 18-ih.
Uradne ure bodo v ponedeljek
zvečer zato pol ure po sveti maši
(19.30 do 20.00).

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.
Tretje srečanje bo v petek, 11.3.2016 ob
18.30 v župnišču.

NAŠE RANE so TUDI JEZUSOVE RANE
Jezusove rane so seveda
posledice trnjave krone,
žebljev in sulice. Katera rana
je smrtna rana? Nekako
logično je, da je to udarec
sulice. Pomanjkanje molitve
je lahko usodno, ker se vse
mogoče sulice zarijejo direktno v naše srce. Pomanjkanje miloščine (dobrih
del) so udarci žebljev, ki pritrdijo naše roke, da ne morejo delati dobro, naše
noge, da ne moremo uiti zlu. Pomanjkanje posta pa je trnjeva krona. In če
bomo imeli dovolj poguma, da se v postnem času dotaknemo teh naših ran, se
bomo dotaknili tudi Jezusovih ran, saj smo del Jezusovega skrivnostnega
telesa, ki je Cerkev. Tako se bomo lahko vsaj malo približali spreobrnjenemu
Tomažu, ki je začel verovati. Zato za nas velja: »Blagor tistim, ki niso videli,
pa so začeli verovati«
Izkoristimo torej postni čas, v svetem Letu Božjega usmiljenja, morda da
pridobimo odpustke ali pa vsaj, da izpolnimo dolžnost vsakega Katoličana, da
se vsaj za veliko noč spove svojih grehov in prejme sveto obhajilo. Jezusu
lahko dopustite, da se Vas dotakne in začne ozdravljati Vaše rane, grehe preko
zakramenta svete spovedi, ki ga lahko prejmete:
dopoldne:
 nedeljo pol ure pred sveto mašo
popoldne
 vsak petek ob 1500 (po molitvi križevega pota)
 na cvetno nedeljo ob 1400, ko bo prišlo več duhovnikov od drugod
 na veliko soboto od 1200 do 1300 ter od 1315 do 1400
zvečer:
 pol ure pred večerno mašo v župnijski cerkvi
 vsako postno soboto od 19-ih do 20-ih
 veliki četrtek (24.3.2016) po sveti maši v času nočnega bdenja
 veliki petek (25.3.2016) po obredih velikega petka

VELIKA NOČ 2016
Ker je velika noč največji in najpomembnejši katoliški praznik bodo zaradi
tega spremenjene ure obhajanja posameznih obredov. Tako bodo na veliki
četrtek, veliki petek obredi ob 19.00, vigilija na veliko soboto pa ob 19.30.
Na Veliki četrtek (24.3.2016) praznujemo rojstni dan svete maše.
Spominjamo se, kako je Jezus s svojimi učenci obhajal velikonočno večerjo.
Iz tega dne izhajajo posvetilne besede s katerimi Bog po duhovnikovih rokah
kruh in vino spremeni v Kristusovo telo in kri. Dopoldne je sveta maša v
stolnici, kjer škof skupaj z duhovniki posveti sveta olja, zvečer ob 19-ih, pa
bo sveta maša v župnijski cerkvi. Po obredih bo CELONOČNO BDENJE
pred Božjo ječo.
Na Veliki petek (25.3.2016) se spominjamo Jezusovega trpljenja v
Getsemaniju, Njegovega križevega pota in smrti na Golgoti. Zato bomo ob
15-ih molili križev pot v župnijski cerkvi. Nato bo možnost za sveto spoved.
Obredi velikega petka se bodo začeli v župnijski cerkvi ob 19-ih.
Na Veliko soboto (26.3.2016) Jezus leži v grobu. Jezus je žrtveno jagnje, ki
ga Bog daruje za naše življenje. Zgodaj zjutraj ob 7-ih bomo prižgali
velikonočni ogenj. Povabljeni ste, da pridete po žerjavico in jo odnesete v
domača kurišča.
V spomin Jezusovega ležanja v grobu blagoslavljamo
velikonočne jedi, ki naj bi jih po izročilu zaužili na
velikonočno jutro. Te jedi imajo svoj pomen: šunka
predstavlja Jezusovo telo. Hren predstavlja žeblje, ki
so pribili Jezusa na križ. Pirhi predstavljajo kapljice
Jezusove krvi, potica (ki je bila včasih okrogla) pa
predstavlja Jezusovo trnjevo krono. V soboto leži
Jezus v grobu in ta grob predstavlja košara. Ko na
velikonočno jutro Jezus vstane in izgine iz groba,
izginejo tudi jedi iz košare. Ostane prazen grob in
prazna košara. Na velikonočno jutri in ne na veliko soboto popoldan.

Zvečer bomo zopet prižgali velikonočni ogenj in ob 19.30 začeli s slovesno
vigilijo. Vigilija pomeni nočno bdenje. To je spomin na tisto noč, ko je Bog
Izraelsko ljudstvo izpeljal iz Egipta. To je noč naše Odrešitve.
Na Veliko noč ob 7-ih bomo praznovali slavje Jezusovega vstajenja z
velikonočno procesijo, če bo vreme primerno. Ključarji poskrbite, da bodo
nosilci bander in neba, pripravljeni za morebitno procesijo ob primernem
vremenu. Sveta maša bo tudi ob 10-ih.

MAŠNI NAMENI OD 29.2.2016 DO 3.4.2016
29.2.2016 DV
Ponedeljek

18.00 Gorše Marjetka, Lonč. 73 (Lonč. 73)

Priprava na krst otrok ob
19.00 v župnišču.

1.3.2016
Torek

DV

18.00 Marija in Arko obl. in Alojz, Lonč. 14

Prvi torek v mesecu. Po maši
litanije sv. Duha.

2.3.2016
Sreda

DV

18.00 Mariji v zahvalo (Humec 22)

Prva sreda v mesecu. Po
maši blagoslov sv. Jožefa

3.3.2016
Četrtek

DV 18.00 za duhovniške poklice in stanovitnost poklicanih
Odd.
Andoljšek Julijana (Romanovi sodelavci)

Prvi četrtek v mesecu. Po maši
molitve za duhovne poklice

4.3.2016
Petek

DV 18.00 za uspešen študij
Odd.
za zdravje očeta (Ilc – Ribnica)

Prvi petek. Križev pot ob 1500 in
med večerno sv. mašo.

5.3.2016
Sobota

DV

Ivana in Janez Arko, Janez (sin Polde)

Prva sobota. Po maši litanije
Marijine litanije

8.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
10.00 Andoljšek Julijana, Marija in Ludvik Gorše (H 31)

Krsti med ali po maši ob 10.

DV
6.3.2016
4. post.ned. DV

8.00

7.3.2016
P
17.00
Ponedeljek Odd.

Merhar Marija, Prig. 3
Oražem Jože, Prig. 52

8.3.2016
Torek

DV

Henigman Marija, Prig 108a (Stane in Magda)

9.3.2016
Sreda

R
17.00
Odd.

Marija, obl. in Jože Lovšin, Rak. 47
Pahulje Franc, R. 5. (Gregor)

10.3.2016
Četrtek

DV 18.00
Odd.

starši Kromar, ter sestri Albina in Vida (Hrib 6)
v dober namen

Srečanje mlajše zakonske
skupine

11.3.2016
Petek

DV

Kravžljevi, Lonč. 54 (Tomaž Horvat)

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

12.3.2016
Sobota

DV 8.00
Odd.

starši Merhar, Lonč. 65 (Lonč. 4)
Merhar Stanislav (družini Merhar in Košmerl)

13.3.2016
5. postna

DV
DV

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Čampa Anton in Janez (Za Humcem)

8.00

18.00

8.00
10.00

Odd.

starši Berkopec

14.3.2016 P
17.00
Ponedeljek Odd.

Vlado Turk
Henigman Marija (Kaplan Mirko st.)

15.3.2016
Torek

DV

8.00

Janez in starši Merhar, P. 84 (Grosuplje)

16.3.2016
Sreda

R

17.00

Ivana, Anton in Marija Hočevar, Rak. 23

17.3.2016
Četrtek

DV 18.00
Odd.

Merhar Olga (Lonč. 4)
Levstik Marija (Doščak, Hrovača)

18.3.2016
Petek

DV 18.00
Odd.

Tončka, starši vesel in Amalija Mikulič, R. 10.
Nosan Pavel

19.3.2016
Sobota

DV 8.00
Odd.

Kos Janez, obl. (Vintarji 3)

20.3.2016 DV 8.00
Cvetna ne. DV 10.00
Odd.

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
starši Mihelič (Humec 22)
Hren Marija (Prig. 75)

21.3.2016 P
Ponedeljek

17.00

Marija in Vincencij Merhar (Blaž)

22.3.2016
Torek

DV

8.00

družina Zobec (Lonč. 4)

23.3.2016
Sreda

R

17.00

Levstik Pavel 1. obl. (Blate 1a)

24.3.2016
Četrtek

DV 19.00
Odd.

Kromar Karol in Lukač Jože. Lonč. 74
Lovšin Franc, Hrib 17.

25.3.2016
Petek

DV

19.00

Ta dan ni svete maše, temveč obredi velikega
petka.

26.3.2016
Sobota

DV

19.30

SLOVESNA VELIKONOČNA
VIGILIJA

27.3.2016 DV
VEL.NOČ. DV

7.00
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Marija Henigman, P. 108a, starši Mihelič-Jelovec

28.3.2016 DV 8.00
Ponedelje DV 10.00
k
Odd.

Angela in Franc Gale (Ljubljana) P. 72.
družina Hren
Dejak Pavel, Lonč. 34 (Prig. 86)

29.3.2016
Torek

DV

19.00

Marija Henigman, (Humec 22)

30.3.2016
Sreda

DV

19.00

Merhar Olga (Lonč. 4)

31.3.2016
Četrtek

DV

19.00

Frančiška Oražem, Prig. 72

Srečanje starejše zakonske
skupine.

Križev pot ob 15-ih in med
večerno sveto mašo

Blagoslov zelenja. Pri maši ob
1000 bo blagoslov pri kapelici,
nato procesija v cerkev.

Križev pot ob 15-ih.

Priprava na krst.

1.4.2016
Petek

DV

19.00

Bianco Marija, obl. (Vintarji 3)

Prvi petek. Zvečer litanije Srca
Jezusovega.

2.4.2016
Sobota

DV

8.00

Mariji v priprošnjo in zahvalo

Prva sobota. Po maši
Marijine litanije

3.4.2016
Belaned.

DV
DV

8.00
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Nosan Pavel, 1. obl.

Krstna nedelja. Krsti so možni
med ali po maši ob 1000.

 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)

Blagoslovi jedil bodo potekali po naslednjem redu:
10.00 v Grčaricah
10.20 v Rakitnici
10.45 v Lipovcu

11.15 v Prigorici
11.45 v Dolenji vasi
13.00 v Dolenji vasi

SMRT IN ŽALOVANJE
Smrt je realnost in dejstvo človeškega življenja, ter lahko predstavlja zelo
velik pretres za človekovo telesno, psihično in duševno zdravje. Toda za
katoličana to ne bi smelo biti ker katoličan veruje, da ga je Jezus Odrešil,
zato ga ni strah ne življenja ne smrti. Njegova vera je njegova tolažba, da se
s smrtjo življenje ne konča, temveč se začenja novo življenje, večno življenje
v nebeškem kraljestvu.
Vsi narodi, vse religije, ves svet ima svoje običaje ob smrti in pogrebih. Celo
živali niso popolnoma brezbrižne ob smrti. Bolj inteligentne živali, kakor na

primer primati, sloni, njim podobni poznajo celo žalovanje in bdenje pri
truplu. Mi ljudje pa to ukinjamo. Žalovanje je proces in eden od pomembnih
stadijev je, da se človek poslovi od zemeljskega trupla. Ne samo domači,
tudi sosedje in prijatelji, si morda želijo posloviti od pokojnega, ker nikoli ne
vemo, kakšen odnos je kdo gojil s kom. K žalovanju spada tudi zvonjenje.
Zvonjenje ima svoj namen zgolj v tem, da ljudi opozarja na smrt v skupnosti,
župniji, ter da ljudi spodbuja k molitvi tako za rajnega, kakor za žalujoče.
Zveličanje duše ni odvisna od tega, koliko časa se zvoni, temveč od tega ali
je umrli/a prejel/a poslednje zakramente, ter od molitve žalujočih.
Ljudje se na smrt različno odzovejo, kljub temu pa bi se lahko pri mrliški
vežici ohranilo nekaj pietete. Pieteta je spomin na osebnost umrlega. Zato je
včasih nenavadno, da se klepeta, smeji pred in med pogrebom, še posebej v
procesiji od mrliške vežice do groba.
Ko govorimo o katoliškem pogrebu, se predvideva, da je katoliški duhovnik,
voditelj pogreba. Le ta mora po svoji službeni dolžnosti spoštovati predpise,
ki jih postavlja Katoliška Cerkev. Pogrebna maša je tako lahko vsak dan,
razen na
 zapovedane praznike: vsi sveti 1. november, božič 25. december, telovo in Marijino vnebovzetje 15.8
 veliki četrtek
 velikonočno tridnevje
 na adventne, postne in velikonočne nedelje
 v naši župniji na dan sv. Roka, 16.8.
Prav tako je primerno, da se glede katoliškega pogreba najprej oglasite pri
duhovniku, da se dogovorite, tako o poteku pogreba, kakor tudi o primernem
dnevu oz. uro pogreba.

DATUMI ŽEGNANJ IN DRUGIH SLOVESNOSTI
5.5.2016 – Gospodov vnebohod
8.5.2016 – Florjanova maša za gasilce ob 10-ih
26.5.2016 – Sveto rešnje Telo in Kri (Telovo)
29.5.2016 – žegnanje v Lipovcu ob 10-ih
3.6.2016 – Srce Jezusovo
5.6.2016 – žegnanje v Grčaricah ob 10-ih

5.6.2016 – žegnanje v Glažuti ob 16-ih
12.6.2016 – slovesnost prvega obhajila ob 10-ih
19.6.2016 – žegnanje v Rakitnici
3.7.2016 – žegnanje v Prigorici
24.7.206 – žegnanje pri sveti Marjeti
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