znanila
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVI., št. 11,
30. oktober 2016

Smrt
S koncem liturgičnega leta se lahko dotaknemo tudi
bolj občutljive teme, ki pa je realnost naših življenj,
to je smrt. Smrt je tako naravna, kot je naravno
rojstvo. Zato Cerkev razume smrt svojih vernikov,
kot rojstvo za nebesa. Ker je to bistvo naše vere: da
je Jezus Kristus Božji Sin vstal od mrtvih. Ni bistvo
naše vere samo Jezusovo rojstvo, tudi niso samo
čudeži in vse lepe stvari, ki jih je Jezus naredil.
Temveč Jezusovo vstajenje od mrtvih, ker je naše
življenje in življenje naših bližnjih preveč
dragoceno, da bi preprosto strohnelo v zemlji
oziroma kakor je danes moderno bilo upepeljeno v
peči.
Smrt je boleča zadeva, kakor je po eni strani boleče rojstvo. Večinoma se
dojenčki ne prismehljajo na ta svet, običajno mame ne vriskajo ob porodu in
velikokrat očetje omedlevajo ob krvi, ki pri porodu tudi teče. Kot pri Jezusu
na križu. In to kar je vidno in čutno nas seveda straši, ter v nas vzbuja
nelagodje. In kar je pri smrti še najbolj kruto: za marsikatero mamo je prvi
porod grozljivka, toda vsak naslednji je prav gotovo lažji, saj ve kaj jo čaka in
se na to lahko pripravi. Toda smrt je enkraten dogodek. Ni možnosti
ponavljanja, popravljanja ali izboljšav. Zato je na nek način celotno človekovo
življenje priprava na smrt. Saj v trenutku ko se rodimo, začnemo tudi umirati.
Tako nas sveti Janeza Damaščan, opominja, ko pravi o padlih angelih (hudiču)
»Po padcu zanje ni kesanja, kakor ni kesanja za ljudi po smrti.« Poskrbimo
zato, da bomo ob smrti šli naravnost v nebesa, da se ne bomo slučajno
zaustavili v vicah ali Bog ne daj v peklu. Škoda je vsakega človeškega

življenja, škoda je vseh dobrih del, vsega truda, trpljenja pokojnega, da bi
zaradi poslednje malomarnosti bližnjih, bilo vse skupaj izgubljeno. Kajti v
peklu je dejansko vse izgubljeno, v vicah je morda še malce upanja, samo v
nebesih, lahko živimo polnost svojega življenja. Kesajmo se že v tem
življenju, poskušajmo živeti, če smo Katoličani, po nauku Cerkve, v rednem
prejemanju zakramentov. Kajti nikoli ne veš, kdaj pride tista ura smrti. In ob
smrti brez svete popotnice, ali bolniškega maziljenja ali vsaj odveze, vse
zvonjenje, vse kropljenje, lahko kasneje grob obložen z zlatom ali marmorjem,
to duše ne bo rešilo. Zvoni zato, da nas žive spomni, da molimo za mrtve in
obenem opomni, da smo tudi mi na tej poti. Kajti dušo lahko reši samo Božje
usmiljenje, ki ga roti naša vztrajna molitev.
In končno, če nas ne gane rotenje Cerkve, naj nas gane vsaj ljubezen naših
bližnjih, ki morda še verujejo, in s tem še upajo, da bodo z nami živeli večno
in srečno življenje v nebesih. Nasprotje ljubezni namreč ni sovraštvo, temveč
sebičnost. In sebično je, da ne privoščiš nekomu, ki te ljubi, spoštuje, da bi s
teboj živel, ne samo na tem svetu, temveč večno življenje v nebeškem
kraljestvu, kjer ni bolečine, kjer ni žalosti, temveč večno veselje in radost.

VSI SVETI
Svetnikov v nebesih je ogromno. Že samo v Katoliškem
koledarju jih je več kot 2.000. Skratka, priprošnjikov za
vsak okus, spol, starost, težavo ali problem je veliko.
Zato je namenjen praznik Vseh svetih, da bi slavili vse
te izbrance, ki so imeli dovolj poguma in dovolj milosti,
da so bili vredni vstopiti v nebeško kraljestvo. Obenem
pa s svojo molitvijo, priprošnjo in življenjskih zgledom
tudi nas vabijo, spodbujajo, da se jim nekoč v nebesih
pridružimo.
Za vsakega kristjana je mesto v nebesih. Vsak kristjan ima ne samo pravico,
temveč tudi dolžnost, da pride do nebes. Nekaterim od naših pokojnim je to že
uspelo. To so tisti, ki so pred smrtjo prejeli bodisi spoved, bolniško maziljenje
ali celo sveto popotnico. Tisti, ki pa so umrli brez poslednjih zakramentov, pa
so prepuščeni Božjemu usmiljenju in s seveda nam, da bi jim s svojimi
molitvami in dobrimi deli odprli nebeška vrata.
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Vsem tem našim pokojnim, ki so morda že na poti v nebesa ali pa še v kraju
očiščevanja bomo v naslednjih dneh namenili svoje molitve in dobra dela.
Začeli bomo na pokopališčih, ko se bomo ob določenih urah zbrali in skupaj
molili:
ob 13.30 v Grčaricah
ob 14.00 v Rakitnici
ob 14.30 v Prigorici
ob 15.00 na Vidmu

VSI VERNI RAJNI
Prazniku vseh svetnikov, sledi praznik vseh pokojnih. Ta dan bomo zanje
molili, ter prosili, da se jih Nebeški Oče usmili in vzame k sebi v nebesa.
Najvišja, največja in najpopolnejša oblika prošnje je sveta maša, ki jih bomo
opravili 2.11.2016 ob 7.30 v Rakitnici, ob 8-ih v Prigorici, ter ob 8.30 v
Dolenji vasi.
Nato pa se bomo zvečer še enkrat zbrali ob 16.50 pred farnimi ploščami, kjer
bomo začeli z molitvijo, ki jo bomo ob 17-ih nadaljevali v župnijski cerkvi v
obliki rožnega venca za duše v vicah.
Ob prazniku vseh svetih Cerkev podarja popolni odpustek, ki ga lahko v
prvih sedmih dneh novembra darujemo za naše pokojne. Pridobi ga lahko
tisti, ki opravi spoved, ni navezan na kakšen greh, prejme sveto obhajilo,
obišče pokopališče in moli po namenu svetega očeta (npr. Očenaš, Zdrava
Marija, Slava Očetu).

ZAHVALNA NEDELJA
Že samo ime te nedelje (6.11.) govori o namenu te nedelje. Hvaležnost je
milost. Milost, zato, ker je hvaležen človek zmožen videti Božje čudeže,
delovanje Božje previdnosti. Za hvaležnost je seveda potrebna ponižnost, da
Bogu priznamo lastnosti, ki mu pripadajo: Stvarnik, usmiljeni Oče, prijatelj.
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Hvaležnost, je milost, zato si jo lahko pridobimo. To pa storimo tako, da pač
molimo in to na najpreprostejši način, da za vsako stvar, ki se nam naredi,
dobro ali slabo zmoremo reči: »Bogu Hvala!«
Na zahvalno nedeljo bomo torej rekli: »Bogu Hvala!«: za življenje, ki ga
živimo, za družine, ki jih imamo, za prijatelje, ki nas obdajajo in podpirajo, pa
tudi za to, da sem lahko dober mož, žena, prijatelj, sosed, soseda, za polja, ki
obrodijo in za naše pridne roke, ki marsikaj koristnega naredijo.
Na zahvalno nedeljo se bomo zahvalili tudi za to, da je med nami Božji Sin
Jezus Kristus, ki našo župnijo oživlja in poživlja, da imamo Jezusa tako blizu,
da se nam po zakramente ni potrebno voziti daleč naokoli, da nas zvonovi
vedno znova opominjajo na Jezusovo prisotnost, na Božjo moč in blagoslov,
ki se dan za dnem razliva s cerkvenega hriba.
Na zahvalno nedeljo bo tudi ofer, ki bo namenjen za vzdrževanje duhovnika.
Naj se na koncu še jaz zahvalim, vsem župljanom in župljankam, za vse Vaše
molitve in dobre namene, ter tudi za vse materialne darove, zame ali za
župnijo. Hvala župnijski gospodinji in vsem sodelavcem pri župnišču in
cerkvah. Hvala vsem sodelavcem in vsem ljudem dobre volje v naši župniji.
Bog povrni.
Aleš Pečavar, župnik

KRISTUS KRALJ
Zadnja nedelja liturgičnega leta (20.11.) je nedelja Kristusa
Kralja. Ta nedelja nas želi opomni, da je resnični vladar
tega sveta Jezus Kristus. To opominjanje in spominjanje je
potrebno, saj se nam lahko včasih, spričo zla in vsega
hudega zazdi, da temu svetu vlada nekdo drug. Ta opomin
nas tako uvede v pričakovanje resničnega kralja, ki prihaja.
Toda to je že predmet adventnega časa. Za katerega
uspešnost pa je potrebno, da na zadnjo nedeljo liturgičnega časa Jezusa
priznamo kot svojega Kralja, ki prihaja!
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Na nedeljo Kristusa Kralja pa se zaključuje tudi jubilejno leto Božjega
usmiljenja. Sveta vrata se bodo tako zapirala v
Stolni cerkvi sv. Nikolaja - 13. november ob 16. uri: nadškof metropolit msgr.
Stanislav Zore;
Marijina bazilika na Brezjah - 12. november ob 18. uri: nadškof metropolit
msgr. Stanislav Zore;
Bazilika v Stični - 13. november ob 10. uri: ljubljanski pomožni škof msgr. dr.
Franc Šuštar;
Župnijska cerkev Ljubljana - Sv. Križ - 13. november ob 11. uri: ljubljanski
pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik.
BRALCI BERIL NOVEMBER 2016
1.11.2016 – VSI SVETI
ob 8-ih

Andoljšek Marija
Bojc Alojz

13.11.2016 – 33. navadna nedelja
ob 10-ih

ob 8-ih

Hočevar Mojca
Oražem Stane

Mihelič marica
Hočevar Danica

6.11.2016 – Zahvalna nedelja
ob 10-ih

Dejak Andreja
Mohar Marija

ob 10-ih

Oražem Karmen
Oražem Vlado

20.11.2016 – KRISTUS KRALJ

ob 10-ih

ob 8-ih

Kordiš Tanja
Rus Andrej

Kromar Metka
Stopar Marjan

ob 10-ih

Bojc Zdenka
Berkopec Anton

27.11.2016 – 1. adventna nedelja
ob 8-ih

Trdan Martina
Pogorelc Jana

ob 10-ih

Bartol Ana
Trdan Klemen

MAŠNI NAMENI OD 31.10.2016 DO 30.11.2016
Ponedeljek, 31. oktober

Volbenk

ob 18-ih v Prigorici

Levstik Marija in Alojz (Vika)

Torek, 1. november
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

VSI SVETI
Tone in France Pogorelec, Lon. 58 (L.22)
Žagar Slavko, starši in sorodniki

Sreda, 2. november

VSI VERNI RAJNI

ob 7.30-ih v Rakitnici

Marija Gorše obl. in starši Trdan, r. 28
za duše v vicah, oddana
Bajde Niko in starši Merhar, P. 32

ob 8-ih v Prigorici
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Od 19-ih do 20.30 bo duhovnik
v župnijski cerkvi na voljo za
sveto spoved pred praznikom
vseh svetih.

ob 16.50 molitve pri farnih
ploščah,
ob 17-ih molitev rožnega

ob 8.30 v Dolenji vasi

Četrtek, 3. november
ob 17.30 v Dolenji vasi
ob 18-ih v Dolenji vasi

Petek, 4. november
ob 18-ih v Dolenji vasi

Sobota, 5. november
ob 8-ih v Dolenji vasi

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

Ponedeljek, 7. november
ob 18-ih v Prigorici

Torek, 8. november
ob 8-ih v Dolenji vasi

Sreda, 9. november
ob 18-ih v Rakitnici

Četrtek, 10. november
ob 18-ih v Dolenji vasi

za duše v vicah, oddana
družine Oražem in Debeljak
za duše v vicah, oddana
Viktorin Ptujski
Andoljšek Stanislav, 7. dan
Rus Pavlina, 30. dan
za nove duho. pokl. in stan. poklicanih, oddana

Po maši molitve za
duhovne poklice!

Karel Boromejski
v zahvalo za diplomo

Prvi petek.

Zaharija in Elizabeta
Božena Leonardi in Ana Pahulje, L. 31

Po maši Marijine litanije

ZAHVALNA NEDELJA
za žive in pokojne farane
rodbina Hren

med mašo ofer- darovanje za
duhovnika

Ernest
Janez in Karolina Kaplan
Bogomir
za zdravje, v prip. sv. Jožefu in blagoslov v dru.
Posv. lateranske bazilike
Gorše Frančišek in Ivana, Rak. 17
Klun Alojzij in starši Austel, R. 60, oddana
Leon Veliki
Peček Janez, Ljubljana (Hrenovi)

Petek, 11. november

Martin
Walter Barski

ob 18-ih v Dolenji vasi

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

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

venca za duše v vicah v
župnijski cerkvi

Jozafat
Ivan Kromar (Bovčkovi)
33. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
Marija in starši Henigman, ter brat Milan

Ponedeljek, 14. november
ob 18-ih v Prigorici

Nikolaj Tavelić
za zdravje (P. 22)

Torek, 15. november

Albert Veliki
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ob 8-ih v Dolenji vasi

za zdravje in v zahvalo za Božjo pomoč

Sreda, 16. november

Marjeta Škotska
Lovšin Karolina in družina (R. 55)

ob 18-ih v Rakitnici

Četrtek, 17. november
ob 18-ih v Dolenji vasi

Petek, 18. november
ob 18-ih v Dolenji vasi

Sobota, 19. november
ob 8-ih v Dolenji vasi

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

Ponedeljek, 21. november
ob 18-ih v Prigorici

Torek, 22. november
ob 8-ih v Dolenji vasi

Sreda, 23. november
ob 18-ih v Rakitnici

Četrtek, 24. november
ob 17.30 v Dolenji vasi
ob 18-ih v Dolenji vasi

Petek, 25. november
ob 18-ih v Dolenji vasi

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

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

Ponedeljek, 28. november

Elizabeta Ogrska
Jožica in Rudi Matelič, Lonč. 60
Posv. bazilik sv. Petra in Pavla
Levstik Franc, st., obl. Lonč. 27
Matilda
Oče Franc, brat Franc, mama Nežka, R. 21
KRISTUS KRALJ
za žive in pokojne farane
Lovšin Marjeta in France, R. 46
družina Levstik in Zobec, oddana
Darovanje Device Marije
Karlo in Marija Kranjc
Cecilija
Ivan, starši, bratje Zbašnik in Pirčevi
Klemen I.
Vidervol Janez, R. 58
Andrej Dung
Andoljšek Stanislav, 30. dan
za vse pokojne pevce in pevke iz naše župnije
Katarina Sinajska
Primožič Tomaž, 1. obl.
Valerijan Oglejski
Janez in Justina Zobec, Gredice 2
1. adventna nedelja
za žive in pokojne farane
Dejak Pavel 1. obl.
Jakob in starši Henigman, L. 72, oddana

ob 18-ih v Prigorici

Katarina Laboure
pok. prijatelji Rudi, Mimi, France, Franci

Torek, 29. november

Saturnin
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ob 8-ih v Dolenji vasi

za osamljene, trpeče in v duševnih stiskah

Sreda, 30. november

Andrej
v dober namen in zahvalo

ob 18-ih v Dolenji vasi
 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 1700 do 1730
 v petek od 1600 do 1700
Prejem ostalih zakramentov:

za sveti krst: prva nedelja v
Na cerkvene in državne praznike ni uradnih ur!
mesecu
 bolniško maziljenje: prvi petek
Možnost za sveto spoved:
oz. po dogovoru
 prvi teden v mesecu pol ure pred večerno sveto mašo
 sveti zakon: prijaviti vsaj mesec
 v četrtek in petek pred večerno sveto mašo
dni pred poroko v župnijski
 v nedeljo pol ure pred sveto mašo
00
30
pisarni
 vsak petek med 15 in 15

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
 5.11.2016 skupina Dane Bojc, Prigorica 106a
 19.11.2016 skupina Tatjane Levstik, Prigorica 90b

MIKLAVŽ
Tudi letos naj bi sveti Miklavž obiskal pridne otroke. To naj bi se po izročilu zgodilo 5.12., po
večerni sveti maši. Da pa sveti Miklavž slučajno ne bi kakega pridnega otroka spregledal, ga
prijavite (do 4. razreda) v župnišču do 27. novembra 2016 Ker pa so angelska krilca navajena na
nebeški zrak in ker se na zemlji zaradi smoga hitro umažejo, bo strošek čiščenja angelskih krilc
znašal približno 7 €/otroka.

OBVESTILO
V ponedeljek 31.10.2016 zaradi državnega praznika odpadejo uradne ure, ter verouk.

DOBRA DELA
Ob smrti Andoljšek Pavla so namesto cvetja na grob darovali svete maše: 2x bratranec Stane z družino (Hrovača),
Za datum kdaj bodo svete maše oddane spremljajte župnijska oznanila!
Ob smrti Vide Omerza so namesto cvetja na grob darovali sveto mašo družina Jecelj.
Prav tako je bila oddana ena gregorijanska maša za Hren Marijo.
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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