znanila
župnije Dolenja vas, letnik XXV., št. 11, 1. november 2015

Hvaljen bodi Bog
Praznik vseh svetnikov je praznik hvaležnosti. Hvaležni smo lahko Bogu za
množico svetnikov in svetnic, kateri že v polnosti gledajo slavo in veličastvo
Nebeškega Očeta. Slavo in veličastvo katero bomo tudi mi gledali, če bomo
seveda izpolnjevali nauk evangelija in nasvete Katoliške Cerkve.
Te besede Vam najbrž nič kaj dosti ne pomenijo? Toda zavedati se moramo,
da so svetniki hvaležni Bogu, da jim je nekoč, nekdo na zemlji ponudil
možnost Odrešenja. Hvaležni so in zato so veseli, veseli, da so bili zmožni
izkoristiti vse življenje možnosti in priložnosti, da so hodili po poti evangelija.
Hvaležni in zato veseli, da je Jezus Kristus ustanovil Katoliško Cerkev. In
zaradi hvaležnosti sedaj gledajo Boga takšnega kakršen je.
Pomislimo, za kaj vse smo lahko hvaležni in svet bomo gledali iz drugačne
perspektive, iz perspektive Boga, katerega vodi nič drugega kakor nesebična
ljubezen. Imamo možnost, da na svet gledamo zagrenjeno; jezimo se, ko se
nam kršijo naše »pravice«, starodavne tradicije, besni smo, ker se spreminjajo
naše ustaljene navade; zaskrbljeni smo zaradi dogajanja doma in v svetu.
Lahko pa ne vse to gledamo kot priložnost, da izkažemo in potrdimo svojo
vero; možnost, da poglobimo odnos z Bogom. Da blagoslavljamo in ne
kolnemo. Da se z dobrimi deli in molitvijo, darovanjem in včasih žrtvovanjem,
odkupimo za svoje grehe, pomanjkljivosti in nekoč postanemo vredni
nebeškega veselja, takšnega kakršnega uživajo svetniki.
S pogledom hvaležnosti, se odpiramo veselju in tako lahko vzklikamo kakor
Job, ki ga je doletelo vsakršne preizkušnje in trpljenje: »Gospod je dal,
Gospod je vzel, naj bo hvaljeno ime Gospodovo. Pri vsem tem Job ni grešil in
ni rekel nič žaljivega proti Bogu« (prim. Job 1,21-22).

CEL TEDEN SEM HVALEŽEN
Hvaležnost ne pride sama od sebe. Potrebno se je potruditi. Ni se težko cel
dan pritoževati, cel dan godrnjati. Ni težko biti zjutraj jezen sam nase,
popoldne pa na ves svet. Za greh se ni treba posebej truditi, za dobro delo pa.
Tako tudi obujanje hvaležnosti in s tem pristnega evangeljskega veselja
zahteva malce človekovega truda. Naše obujanje hvaležnosti je naš prispevek
k dobremu in pravemu odnosu z Bogom. Zato Vam predlagam naslednjo
duhovno vajo, preko katere bi se vadili v dobrem. Vsak sam, a obenem skupaj
z drugimi. Vsebino seveda lahko prilagodite po svojih zmožnostih in potrebah:
V nedeljo, se lahko zahvaljujemo:
 za Božjega Sina Jezusa Kristusa, prisotnega pod podobo Svete
Evharistije v tabernaklju.
 ker je Jezus tako blizu in se nam ni treba vsako nedeljo voziti, kakor v
Avstraliji ali Ameriki po sto kilometrov na dan.
V ponedeljek, se lahko zahvaljujemo:
 za šolo, ker bi bili brez šole, danes še v kameni dobi. Če se ne bi
posamezniki toliko izobraževali, ne bi imeli ne elektrike, ne interneta. Ne
bi bilo napredka, tako bi bilo tudi naše zdravje bolj šibko.
 za službo, za delo. Koliko jih je, ki nimajo prave zaposlitve in zato trpijo
pomanjkanje.
 obenem pa prosimo za vse tiste, kateri nimajo službe
V torek, se lahko zahvaljujemo:
 za družino, za zakonca, za starše, za otroke, za prijatelje, za župljane.
Lahko bi bili čisto sami na tem svetu, sami za vse, tako pa imam ustrezno
podporo. Imamo nekoga, ki nas lahko potolaži, ki ga imamo lahko radi,
ter ima lahko nas rad. Imamo celo nekoga, kateremu lahko težimo. Če bi
bil sam, bi bilo tudi to težko.
 ker nekdo skrbi zame in jaz lahko skrbim zanj.
V sredo, se lahko zahvaljujemo:
 za življenje, takšno kakršno je. Poznamo ga in nam je domače. Poznamo
njegove križe in težave. Lahko bi prišla nova težava, nov križ, s katerim
bi se morali na novo ukvarjati.

V četrtek, se lahko zahvaljujemo:
 za duhovnika. Je kakršen je, kakor sem jaz kakršen sem. Pa vendarle
tukaj je. Ne nekje, daleč stran. In zato je tukaj tudi Jezus, morda še
posebej v zakramentu evharistije in spovedi.
 Bogu hvala za župljane. Njim me je Jezus po škofu, njim postavil za
duhovnika, ne nekam drugam. Oni so sedaj moj dom in moje življenje.
Za njih sem dogovoren. Oni so sedaj smisel mojega življenja.
 za škofe, za papeža, po njih poteka neposredno nasledstvo od Jezusa in
apostola Petra. Oni nas povezujejo, oni nas poučujejo, oni nas
posvečujejo.
V petek, se lahko zahvaljujemo:
 za Jezusovo trpljenje, smrt in Odrešenje.
 za vse težave in preizkušnje, katere doživljamo. Zaradi njih pogosteje
molimo, zaradi njih, se darujem za svoje bližnje. Zaradi njih iščemo
pomoči bližnjega in tako tudi bližnjemu omogočim, da napravi dobro
delo. So šola Božje ljubezni, preko katerih nas želi Bog bolj navezati
nase.
V soboto, se lahko zahvaljujemo:
 za Božjo mater Marijo. Bogu hvala, ker je prva privolila v sodelovanje z
Bogom. Bogu hvala, ker imam tako mogočno priprošnjico v nebesih.
Bogu hvala, za Njen zgled, da četudi nimam vsega, kar si želim, lahko to
kar imam, po Njeni priprošnji izkoristim za dobro. Bogu hvala, ker nas
Bog po Mariji uči: vse lahko uporabim za dobro, če le rečem, kakor Ona:
»Zgodi se mi po tvoji volji«.
Seveda, lahko zgornje »zahvale« uporabite po svoje, po svoje oblikujete in po
svoje dodate. Prepričan sem, da ima vsak veliko stvari, za katere je lahko
hvaležen Bogu, več, kakor se sploh zaveda. In tudi prepričan sem, da bo po
tednu zahvaljevanja, naslednji teden lepši in srečnejši. Bogu hvala!

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
 7.11.2015 skupina Mateje Henigman, Lončarska 72
 21.11.2015 skupina Darinke Trdan, Lončarska 82

MAŠNI NAMENI OD 1.11.2015 DO 29.11.2015
7.30
8.00
8.30

Julijana in Franc Ilc, Rakitnica 35
za vse pokojne duhovnike, ki so med nami živeli
za vse pokojne žrtve I. svetovne vojne

Popoldne ob 1645 molitve
pred farnimi ploščami, nato
rožni venec za duše v vicah.

2.11.2015
Vsi verni
rajni

R
P
DV

3.11.2015
Torek

DV 18.00 v zahvalo (za streho)
Odd.
v čast Svetemu Duhu

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

4.11.2015
Sreda

DV 18.00 Marija in France Merhar, Rak. 25
Odd.
za vse Zaluške
Odd.
družina Šteblaj

Prva sreda v mesecu. Po
maši litanije sv. Jožefa.

5.11.2015
Četrtek

DV 18.00 Gornik Franc, 1. obl.
Odd.
Vidervol Janez, Rak. 58
Odd.
za nove duhovne poklice in stanovitnost poklicanih

Prvi četrtek v mesecu. Po maši
molitve za duhovne poklice

6.11.2015
Petek

DV 18.00 Stanislav Lavrič, Rak. 50 (Anica)
Odd.
Levstik Marija (prijatelji/ce)
Odd.
Pahulje Ludvik in Julijana (hči Bernarda)

Prvi petek v mesecu. Dopoldne
obiskovanje bolnih in starejših.

7.11.2015
Sobota

DV 8.00
Odd.

Prva sobota v mesecu. Po
maši litanije Matere Božje.

8.11.2015
Zahvalna
nedelja

DV 8.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE
DV 10.00 Jože in Karolina Rus, Gredice 2
Odd.
Hren Marija

Kromar Janez in Karolina (France)
Levstik Marija (zakonska sk.)

9.11.2015 P
Ponedeljek DV

17.00
18.00

Družina Mihelič, Vinice 8 (Prig. 95)
Merhar Olga, 30. dan

10.11.2015 DV
Torek

8.00

brata in starši Bojc (Strma pot 5)

11.11.2015 R
Sreda

17.00

Oberstar Stanislav, Rak. 2

12.11.2015 P
17.00
Četrtek
DV 18.00
Odd.

Trdan Marija, 30. dan
družina Merhar, Blate 6
družina Kozina, Hrib 22

13.11.2015 P
Petek
DV

Merhar Stanislav, 30. dan
starši Dejak in Urbančič, Lonč. 34

17.00
18.00

14.11.2015 DV 8.00
Sobota
Odd.

stari starši Trdan in starši Gorše, P. 77
Jože in Marjeta Čampa (brat Janez)

15.11.2015 DV
33.n.n.
DV

ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE
družina Dejak, Lončarska 49

8.00
10.00

16.11.2015 P
17.00
Ponedeljek Odd.

Turk Vlado
Mohar Alojz (Lonč. 40)

17.11.2015 DV

Kaplan Janez in Karolina, Prig. 14

8.00

Ofer, darovanje za
ogrevanje.

Srečanje mlajše zakonske
skupine

Srečanje starejše zakonske
skupine.

Torek
18.11.2015 R
17.00
Sreda
Odd.

starši, Frenck in Pavel, Rak (Breg)
Trdan Frančiška, Rak. 58

19.11.2015 R
Četrtek
DV

17.00
18.00

Kromar Ivan, 30. dan
družina Henigman in sorodniki (Prig. 61)

20.11.2015 DV 18.00
Petek
Odd.

Jožica in Janez Remic
Marija Henigman (Marija Šilc Zamostec)

21.11.2015 DV 8.00
Sobota
Odd.

rodbina Rus, Lončarska 9.
Nosan Pavel

22.11.2015 DV
KRISTUS DV
KRALJ

ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE
Marjeta in France Lovšin, Rak. 46

8.00
10.00

23.11.2015 P
17.00
Ponedeljek Odd.

starši, teta Marija in brat Jože, Prig. 5
Albina Kromar (brat Janez)

24.11.2015 DV
Torek

Julijana in Janez Henigman ter Rihtarjevi

8.00

25.11.2015 R
17.00
Sreda
Odd.

Frančišek, Julijana, Janez Vidervol, Rak. 3a
Pahulje Franc, Rak. 5

26.11.2015 DV 18.00
Četrtek
Odd.

Janez in Justina Zobec, obl.
Pahulje Julijana (sedanje in bivše sodelavke)

27.11.2015 DV 18.00
Petek
Odd.

Bradač Ljudmila
Merhar Stanislav (Košmerl Prig. 22)

28.11.2015 DV 8.00
Sobota
Odd.

Nosan Pavel (Kanada), Prig. 42
Čampa Tone (Ela in Nežka Zamostec)

ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE
29.11.2015 DV 8.00
1.adventna DV 10.00 Kaplan Frančišek, Rak. 11
 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 1100 do 1200
 v petek od 1600 do 1700
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
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
 po dogovoru

Češčenje Najsvetejšega zakramenta:
 prvi teden v mesecu po večerni sveti maši
v Dolenji vasi
 vsak četrtek po večerni sveti maši
 v nedeljah ob 1400
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
Izobraževanje odraslih
 v nedeljo ob 1400 (Nedeljski nauk)

ZAHVALNA NEDELJA
Zahvalna nedelja, (8.11.) je poseben zahvalni dan, ob koncu liturgičnega leta, ko se
Bogu zahvaljujemo za vse duhovne in materialne dobrine. Polje in zemlja nas
razveseljuje s svojimi sadovi. Naše pridne roke in glave so marsikaj ustvarile in naredile,
da nam je v življenju lažje in lepše. Deležni pa smo obilo darov, ki jih niti ne vidimo:
imamo vero, zdravje, razum, ljubezen, prijatelje, sosede, župnijsko skupnost,
odpuščanje ...
Hvala za vse molitve in dobre namene, ki jih preko Boga pošiljate, ter tudi za vse
materialne darove, zame in za župnijo. Hvala župnijski gospodinji in vsem sodelavcem
pri župnišču in cerkvah. Hvala vsem sodelavcem in vsem ljudem dobre volje v našem
kraju. Bog povrni.
Aleš Pečavar, župnik

BRALCI BERIL NOVEMBER 2015
8.11.2015 – Zahvalna nedelja
ob 8-ih

Andoljšek Marija
Bojc Alojz

ob 10-ih

Bojc Karmen
Kordiš Tanja

15.11.2015 – 33. navadna nedelja
Ob 8-ih

Trdan Sabina
Mohar Marija

Ob 18-ih

Oražem Karmen
Oražem Vlado

22.11.2015 – KRISTUS KRALJ
ob 8-ih

Levstik Damjana
Trdan Martina

ob 10-ih

Hočevar Mojca
Bartol Ana

29.11.2015 – 1. adventna nedelja
ob 8-ih

Dejak Andreja
Kromar Metka

ob 10-ih

Oražem Bernarda
Jecelj Karmen

BOLNIŠKO MAZILJENJE
Bolniško maziljenje je eden izmed zakramentov, kateri se najmanj podeljuje, ker se
popolnoma napačno razumeva. Začnimo v zgodovini. Jezus je v svojem zemeljskem
življenju ozdravil mnogo ljudi. Od čisto telesnih bolezni, pa vse tja do psihičnih, ter
izganjanja hudega duha. Delovanje tega zakramenta je identično Jezusovemu delovanju,
v času Njegovega zemeljskega življenja: odpušča grehe in vrača zdravje. Iz tega se je
razvil zakrament bolniškega maziljenja, »s katerim Cerkev priporoča nevarno bolne
vernike trpečemu in poveličanemu Gospodu, naj jim polajša in jih reši, ter se deli tako,
da jih mazilimo z oljem in izgovarjamo besede, ki so predpisane v liturgičnih knjigah«
(Kan. 998). Torej je ta zakrament namenjen živim ljudem, ne pa mrtvim truplom.

Toda, pred mnogimi leti, morda niti ne 100 let nazaj, je bila življenjska doba precej
krajša. Ljudje so umirali, zaradi bolezni, katere so danes popolnoma ozdravljive. Dokler
so bili zdravi so hodili okoli in delali. Ko so enkrat zboleli, so obležali in naslednja
stopnja je bila običajno smrt. Zato so takrat poklicali duhovnika. In iz tega pride tisti
strah, da če pride duhovnik k bolnemu, mora pa sedaj kar umreti. Zato tudi bolniško
maziljenje napačno imenujemo poslednje olje.
Z bolniškim maziljenjem na najlažji način in najbolj učinkovito svoje življenje
popolnoma prepustimo volji Nebeškega Očeta. Z prejemom bolniškega maziljenje
bolnik izrazi svoj »da«, podobno kakor Marija, ko je privolila v sodelovanje z Bogom
ob angelovem oznanjenju.
Kdo lahko prejme zakrament bolniškega maziljenja. Vsakdo, ki je že prišel k pameti in
je nevarno bolan. Tudi pred porodom, pred operacijami ali drugimi zahtevnejšimi
zdravstvenimi posegi. Tudi v primeru kroničnih bolezni, lahko prejmemo ta zakrament,
vendar ne več kot enkrat na mesec.
Včasih se zgodi, da nekdo umre, kljub temu, da je prejel zakrament bolniškega
maziljenja. S tem zakramentom se prepustimo v Božje roke, odpuščeni so nam grehi.
Toda s tem, ko se prepustimo v Božje roke, priznamo, privolimo v to, da Bog že ve kaj
dela in da je lahko smrt tudi nekaj dobrega za nas in za naše bližnje. Saj kdor resnično
veruje ve, da smrt ni konec, temveč zgolj prehod na višjo stopnjo življenja.

POSLEDNJI ZAKRAMENTI
Ko se bolnik oz. njegovi bližnji zavedo, da se približuje konec človekovega
zemeljskega življenja, ter da se je treba počasi pripraviti nato, da bo bolnik prestopil
prag večnosti, v to pripravo spadajo tudi poslednji zakramenti. To pomeni, da pred
smrtjo prejme zakrament spovedi, bolniškega maziljenja in svete evharistije oz. v tem
primeru svete popotnice.
Zakaj je to tako pomembno? Zaradi tega, ker je naša duša neumrljiva in je od našega
zemeljskega življenja odvisno ali se bomo po smrti znašli v nebesih, v vicah ali peklu.
V nebesa lahko pride samo tisti, ki je popolnoma brez greha. Vice so nekakšen
očiščevalni prostor, podoben sobi za sterilizacijo pred vstopom v operacijsko dvorano
(ki predstavlja nebesa). Pekel pa je pekel. Nekdo lahko v življenje napravi cel kup
dobrih del, toda če v zadnjih mesecih napravi majhen greh in se ga ne spove, če se ne
očisti, pripravi pred smrtjo bo prišel v vice. Dobra dela so mu prislužila vice, poslednji
zakramenti bi mu prislužili nebesa. Nekdo lahko celo življenje počenja neumnosti,
packarije in grehe. Toda če se pred smrtjo iskreno spove in prejeme poslednje
zakramente, lahko pride v nebesa. Pri Bogu ne veljajo ne zemeljski privilegiji, ne
zemeljske časti, ne tradicije in podobno. Pri Bogu velja, da samo čista in
neomadeževana duša pride pred Njegovo obličje.

Zato tudi nič ne pomaga, če pokličete duhovnika naj mazili truplo. Nič ne pomaga, da
se zvoni od jutra do večera, tri dni, v vseh cerkvah od Velikih Lašč do Kočevja. Pomaga
pa, da se trudimo za pravo krščansko življenje, kateremu je tradicija pomoč in ne
obveza. Pomaga molitev rožnega venca Božjega usmiljenja, pomaga redna spoved,
pomaga redno prejemanje zakramentov, pomaga redna nedeljska sveta maša, pomaga
molitev za duše v vicah, pomagajo poslednji zakramenti. Vse to, je zato, da bi si v času
zemeljskega življenja prislužili nebesa ali vsaj vice. Toda duše v vicah so kakor majhni
dojenčki, nebogljeni, ne morejo se sami očistiti. Pomagamo jim lahko samo mi na
zemlji in s tem, ko molimo za duše v vicah, pomagamo tudi sebi. Tako tudi če nekdo
umre nenadoma (nesreče in podobno), ko nima možnosti prejema poslednjih
zakramentov, ga lahko redno in vestno krščansko življenje obvaruje pekla.
Zato vabljeni k molitvam za duše v vicah, 2.11.2015 ob 17-ih v župnijsko cerkev. Zakaj
takrat in ne 1.11.2015 je razloženo v prejšnjih oznanilih, s tem ko pa žrtvujemo 40
minut svojega dragocenega časa, pa Bogu pokažemo in dokažemo, da smo verni in da
nam ni vseeno.

DOBRA DELA
Ob smrti Pavla Nosan so namesto cvetja na grob darovali:
- skupaj 7 oddanih svetih maš – maše bodo oddane tekom leta, spremljajte župnijska
oznanila!
Ob smrti Julijane Pahulje so namesto cvetja na grob darovali:
- skupno 3 svete maše (sedanje in bivše sodelavke, hči Bernarda) – maše bodo oddane
tekom leta, spremljajte župnijska oznanila!
Ob smrti Stanislava Merhar so namesto cvetja na grob darovali:
- skupaj 8 svetih maš (družini Merhar in Košmerl; družina Žlindra, Ribnica) – maše
bodo oddane tekom leta, spremljajte župnijska oznanila!
Ob smrti Merhar Olge so namesto cvetja na grob darovali:
- skupaj 1 sveto mašo – maše bodo oddane tekom leta, spremljajte župnijska oznanila!
Ob smrti Ivana Kromar so namesto cveta na grob darovali:
- 100 € PGD Rakitnica za podružnično cerkev sv. Vida

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

