
 
 
 
 
 

Očetova podobaOčetova podobaOčetova podobaOčetova podoba    
 

Nekomu, ki ga preziramo, pomilujemo, se ga bojimo, ne moremo slediti, niti 
človeku, kaj šele Bogu. Človeku in Bogu lahko sledimo le, če imamo o njem 
pozitivno, dobro podobo. Vse je odvisno od pridevnikov, preko katerih si 
ustvarimo podobo o Bogu, o človeku, o Cerkvi, o kateri koli združbi in 
instituciji. 
 
Ljudje pa žal svojo podobo oblikujemo zgolj po fasadi, ki jo vidimo. In na 
podlagi te fasade se odločamo. Le redko kdaj si upamo pogledati, kaj je v 
resnici za fasado, ker to pomeni, da se moramo z nekom ukvarjati. To pa 
včasih tudi ni najbolj udobno, saj so nekatere fasade neugledne, grobe, izven 
naših standardov. Zato je velikokrat najlažje sprejeti fasado, ki nam jo 
ponujajo mediji, ali pa »ljudski glas«, javno mnenje. Bog ne daj pa priti do 
fasade, potrkati na vrata in pogledati kaj je notri, kakor je rekel Filip 
Natanaelu, ki je dvomil, da lahko pride iz Nazareta kaj dobrega: »Pridi in 
poglej!« (Jn 1,46). 
 
Svetniki, ki jih slavimo, na praznik Vseh svetih 1. novembra, pa so si upali 
priti, potrkati ter vstopiti v Božje Srce, ter spoznati pravo podobo o Očetu, ki 
je podoba popolne, nepopačene ljubezni. In zato svetnike slavimo, častimo, 
molimo in se jim priporočamo, ker morda globoko v sebi želimo imeti tudi mi 
pozitivno podobo o Bogu, kot so jo imeli oni. Svetniki imajo tako pozitivno 
podobo o nebeškemu Očetu, da za njih velja »da njim, ki ljubijo Boga, vse 
pripomore k dobremu« (Rim 8,28). 
 
 
 
 
  

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVIII., št. 11,         
1. november 2018 
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ZDRAVILIŠČE ZA DUŠE 
 
Zanimivo je, kako ljudje zelo radi sprejemamo negativne podobe o Bogu in 
ljudeh, ter se jih držimo kot pijanec plota. Negativen pogled na Boga, ki je 
sodnik, neizprosen birič, ter neusmiljen rabelj, ki samo čaka, da bomo naredili 
greh, da nas bo lahko kaznoval imenujemo janzenistični pogled. Janzenizem 
je gibanje, ki je vzklilo v 18. stoletju, ter bilo zelo hitro obsojeno kot 
krivoversko, se je neverjetno zasidralo v slovenskih srcih. Bistvo janzenizma 
je to, da je vse greh. Bistvo janzenizma je odlično ubesedil francoski dramatik 
Henry de Montherlant v svoji drami »Port-Royal«, v kateri inkvizitor, 
preganjalec janeznizma opatinji samostana Port-Royal, očita: »Vi ste čisti kot 
angeli in oholi kot hudiči.« 
 
In najhujša posledica janzenizma je to, da ne obsojamo samo greh, temveč 
tudi človeka, ki greh naredi. Janzenizem zanika možnost človekovega 
spreobrnjenja, poboljšanja. Janzenizem ubija upanje. In če človek živi v taki 
podobi Boga, Cerkve, potem je jasno kam ta pot pelje. Ko Kajn ubije Abela, 
Bog iz maščevanja ne ubije Kajna. Še več, varuje ga, da ga ne bi kdo iz 
maščevanja ubil. Jezus ne ubija grešnikov, temveč odpušča, obenem pa svari: 
»Pojdi in ne greši več, da se ti ne zgodi še kaj hujšega« (Jn 5,14). 
 
Cerkev strogo ločuje greh in grešnika, čeprav ji marsikdo očita nasprotno. 
Kajti če bi Cerkev poleg greha obsojala tudi grešnika, ne bi bilo zakramenta 
svete spovedi. Nihče ne bi smel pristopiti k zakramentu svete evharistije. 
Namesto odveze bi kamenjali. Bistveni namen Cerkve je, da človeku pomaga, 
da se reši greha in njegovih posledic, ter zaživi svobodno življenje, 
nenavezano na kakršno koli zlo. Poslanstvo Cerkve je oznanjevanje Božjega 
usmiljenja, dela dobra dela preko katerih človek dobiva pozitivno podobo o 
Bogu, ter bogočastje, bogoslužje, služiti Bogu, ne ljudem. In Cerkev nismo 
smo: papež, škofje, duhovniki, diakoni, temveč vsi ki smo krščeni v imenu 
Svete Trojice. Jezus ustanovi Cerkev kot nekakšno zavetišče, toplice za 
ranjena človeška srca, kjer bi se grešen človek (grešnik) s pomočjo molitve, 
zakramentov in medsebojne pomoči ter spodbujanja otresel greha in njegovih 
posledic, ter zaživel novo in svobodno življenje, kakor beremo v apostolskih 
delih: »Peter je bil torej v ječi, Cerkev pa je zanj vztrajno molila k Bogu« 
(Apd 12,5).  
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Ko torej Cerkev na primer izpostavi določen greh, noče in ne sme izpostaviti 
človeka. Ker človek, ki stori določen greh potrebuje vso pomoč ter vso možno 
oskrbo, da potolaži vznemirjeno vest, da se telesne in duševne rane zacelijo. 
Ker tudi Jezus ni obsodil prešuštnice, cestninarja, Pilata itd. Juda Iškariot pa je 
vse skupaj zamešal in vemo kako je končal.  
 
Kaj je torej greh? Papež Pij XII je na neki avdienci dejal: »Največji greh je 
izguba smisla za greh. Šele v veri lahko prav razumemo kaj je greh. Bog je 
svetost, ne zakonodajalec. Greh je odklanjanje sprejetja dejstva, da smo Božji 
sinovi in hčere.« 
 
Imamo deset Božjih zapovedi. Vse zapovedi so enakovredne. Toda tisti grehi, 
ki so najbolj očitni, se vrstijo šele od drugega oz. četrtega mesta dalje. Imamo 
tudi sedem glavnih grehov. Grehi, ki jih človek očitno naredi, so posledica, 
manifestacija prvega greha, ki ga človek lahko stori: »kdor pa preklinja 
Svetega Duha, mu ne bo odpuščeno« (Lk 12,10) To je, da ne Verujemo v 
enega Boga, da zanikamo Božjo vsemogočnost, Božje usmiljenje. Da 
izgubimo upanje in obupamo. Kaj je greh je mogoče razumeti zgolj v moči 
vere. Zato tisti, ki na drugega kaže s prstom, ga obrekuje in opravlja (to je, 
izpostavlja grešna dejanja nekoga, ki ga ni zraven), sam najbolj greši, kajti 
kakor pravi apostol Pavel: »Kdo si ti, da sodiš tujega služabnika? Naj stoji ali 
pade, to je stvar njegovega gospodarja. Vendar pa bo stal, saj je Gospod 
dovolj močan, da ga postavi« (Rim 14,4). Ko torej nekoga obsojamo, ko nanj 
kažemo s prstom, ko mu očitamo slaba dejanja, ko ga neupravičeno 
kritiziramo, mu jemljemo dobro ime in ugled, itd. itd., dejansko bolj in težje 
grešimo, kakor tisti, ki je storil očitno grešno dejanje.  
 
Greh je realnost našega življenja, zaradi naše človeške slabotnosti in 
nepopolnosti. Toda vsak bo za svoj greh sam odgovarjal. In ni problematično 
samo to, da se človek pregreši zoper deset Božjih zapovedi ali stori sedem 
smrtnih grehov. Problematično je to, da se mu včasih sploh ne da pobrati. Da 
obupa sam nad seboj in nad človeštvom, najhuje nad Bogom, ter posledično 
nad Cerkvijo. Problematično je to, da mu sploh ni žal. Žal pa mu ni, ker 
morda nikdar v življenju ni ljubil ali bil ljubljen. Grešne manifestacije so 
posledice prvega in izvirnega greha: da si domišlja, da ga Bog ne ljubi, da si 
domišlja, da ne zmore ali pa celo ne sme ljubiti. Problematična je negativna 
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podoba o Bogu in Cerkvi, ter izhajanje da je vse na tem svetu grešno in 
pogubno. 
 
Zato apostol Pavel modro pravi: »Njim ki ljubijo Boga vse pripomore k 
dobremu.« (Rim 8,28) Tisti, ki ljubi Boga bo sicer še vedno grešil. Toda greha 
ne imel za Božjo kazen, temveč za neprijetno lekcijo v šoli Božje ljubezni. 
Tisti, ki ljubi Boga, bo sicer padel, vendar se bo hitro pobral, ter stekel v 
Očetovo naročje, saj ve, da lahko samo Bog popiha na njegovo rano, da samo 
Bog lahko iz največjega greha in zla napravi nekaj dobrega, ter bo zato prejel 
zakramente, sedem jih je, za vsak smrtni en zakrament usmiljenja. Tisti, ki 
ljubi Boga ne bo videl grešne priložnosti, temveč priložnost za služenje Bogu 
in človeku. Tisti, ki ljubi Boga bo objel in poljubil grešnika, saj ve, da grešnik 
zaradi greha, ki ga je storil to bolj potrebuje, kakor pa obsojanje. 
 
Vendar pa moramo paziti, da nam »svoboda ne bo pretveza za življenje po 
mesu, temveč služíte drug drugemu po ljubezni.«  (Gal 5,13). Imeti moramo 
podobo ljubečega, usmiljenega Očeta, pa vendarle se moramo po svojih 
najboljših močeh truditi izogibati se grehu. Človek se sicer lahko tri dni pred 
smrtjo pokesa svojih grehov, prejme odvezo in vse mu bo odpuščeno. Toda 
kdo pa ve, kdaj bodo trije dnevi pred smrtjo? Zato je bolje redna spoved, 
četudi zgolj iz navade, kakor pravi sveta Terezija Deteta Jezusa: »Ne boj se 
Jezusu zatrjevati, da ga ljubiš, čeprav tega ne čutiš. To je uspešno sredstvo, ki 
Jezusa tako rekoč primora, da ti prihiti na pomoč.« 
 

NIMAM ČASA (2. del) 
 
Je najpogostejši izgovor, ki pa je resničen. Marsikdo  v nedeljo nima časa 
udeležiti se nedeljske svete maše, zaradi službenih in družinskih obveznosti. 
Vsi smo odvisni od poklicev, ki bodisi skrbijo za javni red in mir, ter zdravje, 
bodisi, ki skrbijo za naše udobje, ki nam priskočijo na pomoč v nesreči. 
Delavci v teh poklicih morajo delati tudi ob nedeljah. Današnji tempo 
življenje je tudi krut do družinskega življenja. V bistvu je nedelja edini dan, 
ko lahko družina skupaj preživi nekaj uric. Ter ob enem pa je to tudi dan, ki 
ga razna društva izkoristijo za svoje delovanje.  Da se vse to uskladi tudi z 
verskimi dolžnostmi včasih zahteva veliko truda, ter včasih na žalost tudi 
slabe volje.  
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Zato želim vsem priskočiti na pomoč vsem, ki zaradi službenih ali družinskih 
obveznosti ne morejo udeležit nedeljske svete maše, tako, da od nedelje 
Kristusa kralja (25.11.) uvajam večerno nedeljsko sveto mašo ob 20-ih. 
 
Ta večerna sveta maša bo poskusno trajal nekaj mesecev, da vidimo, kako se 
bo zadeva potekala. Če bo uspela bomo rekli Bogu hvala, če ne pa Bog 
pomagaj. Za enkrat ne bomo posebej določili bralcev beril. Če bo kakšen 
bralec prišel k tej sveti maši vabljen, da se v zakristiji oglasi, kakor vabljen, 
vsak, ki je pripravljen brati Božjo besedo pri maši.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

VSI SVETI 
 
V nebeškem kraljestvu bivajo mnogi svetniki. Vsak dan goduje več svetnikov, so 
nekateri, ki so vedno aktualni, so nekateri na katere smo žal pozabili, so nekateri za 
katere sploh ne vemo, da so.  
 
Vendar oni nikdar ne pozabijo kdo smo mi, ter za vsakega vedo, kdo je, ter kdo biva na 
tej naši zemlji. Zato Cerkev 1. novembra praznuje praznik vseh svetih – vseh svetnikov. 
Na ta dan bodo praznične maše ob 8-ih in 10-ih. 
 

VERNI RAJNI 
 

Vsak izmed nas ima nekoga, ki si je že poslovil s tega sveta, ter je bodisi že v 
nebesih, bodisi se očiščuje v vicah, upam, da ni nobenega v peklu. Za vse naše 
rajne bomo prosili pri treh svetih mašah, v petek 2. novembra in sicer ob 7-ih 
v Rakitnici, ob 7.30 v Prigorici, ter ob 8-ih v Dolenji vasi.  
 

Nato pa se bomo popoldne zbrali ob 15-ih ko bomo molili križev pot za rajne, 
ki so umrli nasilne ali neprevidene smrti (bodisi med in po I. in II. sv. Vojni, 

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 
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za žrtve prometnih nesreč itd.) nato pa nadaljevali z molitvijo 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). 

 

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. 
Tako se bomo 1. novembra (ta dan zato, ker je dela prost dan), zbrali na naših 
pokopališčih, ter molili za naše rajne in sicer  

ob 13.30 v Grčaricah 
ob 14.00 v Rakitnici 
ob 14.30 v Prigorici 
ob 15.00 na Vidmu 

 

MAŠNI NAMENI OD 1.11.2018 DO 30.11.2018 
 

   

Četrtek, 1. november VSI SVETI  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi  

   

Petek, 2. november VSI VERNI RAJNI Prvi petek 
Ura usmiljenja ob 15-ih. ob 7.00 v Rakitnici za duše  vicah 

ob 7.30 v Prigorici za duše v vicah ob 15-ih križev pot in 
rožni venec za vse rajne ob 8.00 v Dolenji vasi za duše v vicah 

   

Sobota, 3. november Viktorin Ptujski  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
  
   

Nedelja, 4. november ZAHVALNA NEDELJA  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane ofer-darovanje za 
duhovnika 

blagoslov hlevov in živine 
ob 10-ih v Dolenji vasi  

   

Ponedeljek, 5. november Zaharija in Elizabeta  

ob 18-ih v Dolenji vasi v zahvalo Adoracija od 21-22 
   

Torek, 6. november Lenart  

ob 8.00 v Dolenji vasi  seminar Prenove v Duhu 
ob 18-ih v Dolenji vasi   
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Sreda, 7. november  Ernest  

ob 18-ih v Prigorici   
   

Četrtek, 8. november Bogomir  

ob 18-ih v Dolenji vasi  Češčenje ob 17.30 
   

Petek, 9. november Teodor  

ob 18-ih v Dolenji vasi v zahvalo in Božji blagoslov Ura usmiljenja ob 15-ih . 
   

Sobota, 10. november Leon Veliki  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
   

Nedelja, 11. november 32. navadna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi  

   

Ponedeljek, 12. november Jozafat  

ob 18.00 v Dolenji vasi Magdalena Košir (Prig. 72) Adoracija od 21-22 
   

Torek, 13. november Stanislav Kostka  

ob 8.00 v Dolenji vasi  seminar Prenove v Duhu 
ob 18-ih v Dolenji vasi   

   

Sreda, 14. november Nikolaj Tavelič  

ob 18.00 v Prigorici   
   

Četrtek, 15. november Albert  

ob 18.00 v Dolenji vasi  Češčenje ob 17.30 
   

 

Petek, 16. november Jedrt  

ob 18.00 v Dolenji vasi  Ura usmiljenja ob 15-ih . 
   
   

Sobota, 17. november Elizabeta Ogrska  

ob 8.00 v Dolenji vasi   
   
   

Nedelja, 18. november 33. navadna nedelja  

ob 8.00 v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi  

   
   

Ponedeljek, 19. november Matilda  

ob 18.00 v Dolenji vasi  Adoracija od 21-22 
   
   

Torek, 20. november Edmund  
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ob 8.00 v Dolenji vasi   
   
   

 
   

Sreda 21. november  Darovanje Device Marije  

ob 18-ih v Prigorici   
  
   

Četrtek, 22. november Cecilija  

ob 18-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne pevce 
  Češčenje ob 17.30 
   

 
   

Petek, 23. november  Klemen I.  

ob 18-ih v Dolenji vasi   
Ura usmiljenja ob 15-ih.   

   

Sobota, 24. november Andrej Dung  

ob 8-ih v Dolenji vasi  
 v dober namen (), oddana  
   

 

   

Nedelja, 25. november KRISTUS KRALJ  

ob 8.00 v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi  
ob 20-ih v Dolenji vasi   

 
   

Ponedeljek, 26. november Valerijan Oglejski  

ob 18.00 v Dolenji vasi  Adoracija od 21-22 
   
   

Torek, 27. november Virgil in Modest  

ob 8.00 v Dolenji vasi   
   
   

 
   

Sreda 28. november  Katarina Laboure  

ob 18-ih v Dolenji vasi   
  
   

Četrtek 29. november  Saturnin  

ob 18-ih v Dolenji vasi   
  
   

Petek 30. november  Andrej  

ob 18-ih v Dolenji vasi   
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• 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. 

 

OBVESTILA 
 V mesecu novembru prvi petek sovpada z praznikom Vernih rajnih. Zato 

bom bolne in ostarele obiskoval, ter jim prinašal zakramente v petek 2. 
novembra malce kasneje kot običajno. Zvečer ne bo svete maše in ne bo 
blagoslova z Najsvetejšim zakramentom. Ter odpadejo uradne ure. 

 Tudi letos bo Miklavžev večer. Pridne otroke prijavite v župnišču do 25. 
novembra. Prispevek je 13 € na otroka.  

 Adventna delavnica bo potekala v župnišču v Dolenji vasi, 1. decembra 
od 9-ih do 12-ih. S seboj prinesite sveče in ogrodje, ostalo dobite v 
župnišču. Lepo vabljeni, SKAVTI RIBNICA 

 

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: 
 
Župnija Dolenja vas 
Strma pot 2, 1331 Dolenja vas 
SI56 0232 1008 9142 471 (NLB d.d.)   
D.št.: 51131021 
 

V nedeljo 7.10.2018 ste pri ofru za obnove darovali 1.057,48 €. Bohlonej in Bog povrni!  
 

Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 19.9.2018)  
 darovi iz »rumenega nabiralnika«;  
 družina Pintar;  
 Dejakovi;  

 darovali: 255,02,00 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni! 
 
Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski 
račun župnije Dolenja vas! 
 

KRISTUS KRALJ 
 

Zadnja nedelja liturgičnega leta (25.11.) je nedelja Kristusa Kralja. 
Ta nedelja nas želi opomni, da je resnični vladar tega sveta Jezus 

Vsem, ki boste pripravljeni sodelovati 
se že v naprej zahvaljujem, ter kličem 
na Vas Božjega blagoslova. Bohlonej, 
ter Bog povrni! 
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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! 

 
ZAHVALNA NEDELJA 

 

Že samo ime te nedelje (4.11.) 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.  
 
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 
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SVETI LENART 

 
Pobožnosti, ki jih v Cerkvi opravljamo, niso obvezne. Vendar nas, kakor že 
sama beseda pove po-božanstvijo. Preko opravljanja različnih pobožnosti, 
postajamo čedalje bolj sveti, čedalje bolj podobni Bogu, čedalje bolj svobodni. 
Tudi preko pobožnosti lahko človek pride do določene stopnje svetosti. 
 
Pobožnosti nam pomagajo preživeti kakršno koli zlo, saj krepijo našo vero.. 
Kakor tudi Jezus Kristus, Božji Sin ni bil obvarovan pred zlom in je hudo 
trpel na križu. Pa vendarle, ker je bil Božji Sin je to lahko pretrpel in preživel 
z vstajenjem tretji dan. Tako nam tudi pobožnosti pomagajo preživeti 
marsikatero zlo, včasih ga celo preprečijo ali pa zmanjšajo zle posledice. 
 
Zato bomo v nedeljo 4. novembra obhajali pobožnost »Blagoslova hleva in 
živine.« Sveti Lenart, ki goduje 6. novembra je namreč zavetnik živine, 
hlevov, kmetov. Zgodovina nas uči, da je začetek vsake civilizacije povezan z 
obdelovanjem polj. Vsaka obdelana njiva, vsaka glava živine ne pomeni samo 
možnost za preživetje, svobodo, neodvisnost, temveč tudi znamenje dobrih 
ljudi, ki talente, ki jim jih je Bog podaril uporabijo za nekaj dobrega, kakor 
nas uči Jezus v priliki o talentih (prim. Mt 25, 14-30). 
 
Da je kmetovanje nekaj dobrega in da bo še boljše bo zato v nedeljo 4. 
novembra 2018 možnost, da nad svoje hleve in živino prikličete Božjega 
blagoslova. Blagoslovi se bodo vršili od 13-ih dalje. Svojo željo, da pridem in 
blagoslovim Vaš hlev, ter Vašo živino mi sporočite do sobote 3. novembra na 
tel. 031/347-427. 
 

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA 
 
Ribniški skavti vabijo na zbiralno akcijo starega papirja. Papir in ločen karton nam 
lahko pripeljete pred župnišče v Dolenji vasi. Zbiranje bo potekalo 10. novembra 
2018 od 9h dopoldan do 12h v Dolenji vasi na parkirišču pred cerkvijo. V primeru, 
da kdo ne more dostaviti papirja, lahko pokliče na telefonsko številko 068195314 
(Klemen), da se zmenimo za prevzem in odvoz. 
Prispevek od zbiranja papirja bo šel za redno delovanje skavtov. Hvala, ker skrbite 
za Skavte in naše okolje! 
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MISEL SV. MATERE TEREZIJE IZ KALKUTE 
 

Če si pošten, te lahko goljufajo. Vseeno bodi pošten. 
Če si prijazen, te lahko obdolžijo sebičnosti. Vseeno bodi prijazen. 

Vse, kar boš danes dobrega naredil, bodo drugi jutri že pozabili. Vseeno delaj 
dobro. 

Kar ustvariš lahko drugi uničijo. Vseeno ustvarjaj. 
Kajti konec koncev je vse to med teboj in tvojim Bogom. 
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