znanila
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVI., št. 9,
4. september 2016

Bog vse vidi,
Bog vse ve, greh se delati ne sme, pravi slovenski pregovor. Na ta pregovor
nas spominja »Božje oko« na vrhu glavnega oltarja v Dolenji vasi, na poseben
način pa tudi podoba Svete Trojice na vrhu oltarja v cerkvi Svetega Vida v
Rakitnici. To »Božje oko« naj bi nas spomnilo na to, da ima samo Bog
možnost da vidi stvari v več dimenzijah. Med tem, ko pa človek vidi samo v
eni dimenziji in zaradi te ene dimenzije, lahko samo Bog krivico popravi s
pravico in zlo z dobroto. Ker samo On ve, kaj se v posameznih glavah in srcih
dogaja.
Prepričan sem, da se vsak po svojih najboljših možnostih trudi delati dobro in
da je procent ljudi, ki delajo zlo tako majhen, da se ga sploh ne splača
omenjati. Kajti kaj je pravzaprav zlo? Sveti Avguštin pojasnjuje: »Zlo je
pomanjkanje dobrega.« In če vidimo, da nekdo počne nekaj, kar je po naših
merilih in kriterijih zlo, lahko to premagamo samo z dobroto in to je Bog.
Zato je prva stvar, ki jo lahko veren katoličan naredi je to, da se vrže na
kolena pred tabernakelj in moli, ter prejme ustrezne zakramente, ti nam bodo
dali moč, da se bomo z zlom pravilno soočali.
Za delati zlo ni pravil. Kajti zlo, samo po sebi je upiranje pravilom. Greh je
tako takrat, ko prekršimo zapoved. Za delati dobro pa so pravila in to je
postava Boga in Cerkve. Tudi Cerkev postavlja pravila, ravno zaradi
človeškega eno-dimenzionalnega pogleda na stvari. Najlažje se je držati pravil
in tako najlažje delati dobro. Najtežje pa je ovinkariti malo sem, malo tja, ker
tako najbolj tvegaš, da boš nekomu »stopil na rep«, ter s tem nekomu napravil
krivico, morda celo zlo, čeprav nenamerno in iz največje ljubezni.

POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA (14.9.)
Skoraj 300 let je bil Gospodov grob in križ globoko zakopan v zemlji. Ko je
cesar Konstantin dal kristjanom svobodo je njegova mati Helena dala kopati
tam, kjer je moral biti Gospodov grob in križ. Razkrili so grob in našli križ.
Konstantin je dal nad Gospodovim grobom sezidati cerkev Kristusovega
vstajenja in cerkev Svetega križa, ali kakor navadno pravimo cerkev Božjega
groba. Cerkvi sta bili med seboj povezani, sta bili posvečeni 13. septembra
335. V veličastni cerkvi Božjega groba (Svetega križa) so naslednji dan, to je
14. septembra, prvič izpostavili relikvijo svetega križa v slovesno češčenje.
Od tedaj naprej so vsako leto na ta dan praznovali „povišanje svetega križa“.
Tako je posvečenje dvojne cerkve skupaj z izpostavitvijo ostankov
Jezusovega križa bilo povod za najstarejši praznik v čast svetemu križu.
Kmalu so obhajali ta praznik tudi v Carigradu. V Rimu ga je uvedel v 7.
stoletju papež Gregor Veliki.
Praznik nas spodbuja, naj z živo vero častimo podobo križa, veliko znamenje
krščanstva. Na križu je trpel sam Božji Sin Jezus Kristus. Na njem je umrl On,
ki ga je Bog dal za nas vse, ki je vstal od mrtvih in sedaj pri Očetu prosi za nas.
Praznik nas spominja, da je Božja Ljubezen tako velika in močna, da je
izničila lastnega Sina, da bi bili mi odrešeni. To nas vodi do spoznanja, da je
ljubezen vedno, združena z žrtvijo. Ljubezni je lastno, da se žrtvuje, da trpi, da
se izniči.
Praznik povišanja svetega križa nas vabi, naj bi se radi ozirali na križ, saj nam
bo pogled nanj odkrival edine resnične vrednote. Križ nam govori, da je na
začetku vsega ljubezen. Govori nam, da je ljubezni lastno, da se žrtvuje. Križ
nam govori, da samo nesebično žrtvovanje in izpričanje rodi ljubezen in vodi
v življenje. Zato nam križ vedno kliče v zavest Jezusove besede:
„Če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter
hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa
svoje življenje zgubi zaradi mene, ga bo našel“ (Mt 16, 24-25).
Vir: France Oražem; Leto Kristusove skrivnosti 95 - 96
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ŽALOSTNA MATI BOŽJA (15.9.)
Marija sedem žalosti, velike tvoje so skrbi.
Za prvo bol se dvigne meč, jo rani Simeon
preveč,« pravi slovenska ljudska pesem.
Naši verni predniki so se, zlasti v težkih
trenutkih osebnega in skupnega življenja,
radi zatekali k Mariji sedem žalosti. Ta
naziv ima podlago v napovedi starčka
Simeona, ki je prišel po navdihu v tempelj,
ko sta Marija in Jožef prinesla tja osem dni
starega Jezusa, da bi zanj opravila vse po
predpisu postave. Simeon je vzel Dete v
naročje in se Bogu zahvalil, da je mogel
pred smrtjo videti Odrešenika. Potem ga je
vrnil njegovi materi in ji dejal: »Ta je
postavljen v padec in vstajenje mnogih v
Izraelu in v znamenje, kateremu bodo
nasprotovali, da se razodenejo misli
mnogih src. Tvojo dušo pa bo presunil
meč.«
Sledovi pobožnosti do Žalostne Matere
božje se na Zahodu pojavijo v 9. stoletju,
močneje pa zaživi v naslednjih stoletjih. Zlasti je to pobožnost širil red
servitov ali Marijinih služabnikov. Vsebino in pomen tega češčenja izčrpno
izpoveduje znana pesem Mati žalostna je stala, ki jo večinoma pripisujejo
frančiškanskemu redovniku Jacoponu da Todi (+ 1306). Pesem izraža iskreno
prošnjo, da bi Marijina žalost ob strašnem trpljenju njenega Sina ganilo srca
grešnikov. »Sveta Mati, to te prosim: rane Kristusa naj nosim, vtisni v moje
jih srce.«
Posamezni kraji, bratovščine sedmerih Marijinih žalosti in nekateri redovi so
praznik v čast Žalostni Materi božji obhajali že v 15. stoletju. Papež Benedikt
XIII. ga je leta 1727 postavil na cvetni petek (petek pred cvetno nedeljo).
Papež Pij X. pa je določil, naj bo god Žalostne Matere božje 15. septembra,
osem dni po prazniku njenega rojstva.
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DEKANIJSKO MOLITVENO ROMANJE
Ko je sveti Janez Marija Vianney, prihajal na svojo prvo
službeno mesto, v Ars, se je v gosti megli izgubil.
Nasproti mu pride majhen otrok. Sveti župnik ga poprosi
z naslednjimi besedam: »Če mi ti pokažeš pot v Ars, ti
jaz pokažem pot v nebesa!«
Vsi katoličani potrebujemo duhovnika, kajti brez
duhovnika ni zakramentov, brez zakramentov pa ni
Jezusa. Vsi potrebujemo nekoga, ki nam kaže pot v
nebesa. Mali otrok je pokazal pot v Ars, sveti Janez Vianey pa mu je pokazal
pot v nebo. Ta dogodek izraža, verniki potrebujejo duhovnika, kakor tudi
duhovnik potrebuje vernika. Le skupaj lahko izpolnimo temeljno poslanstvo
vsakega katoličana, katoličanke: odgovoriti na Božjo ljubezen.
Duhovnik pa ni samo kažipot, je tudi veriga. Preko katere se bodisi dvigamo v
nebo, bodisi, držimo, da se ne izgubimo. Vsi pa vemo, da je veriga toliko
močna, kakor je močan njen najšibkejši člen. Zato se je včasih zanimivo
vprašati: kako to, da Božja milost in blagoslov visi, na včasih tako šibkem
členu, kakor je to duhovnik? Sicer smo vsi pripeti na to »verigo«, ki visi iz
neba, toda toliko stvari je odvisnih od tega majhnega člena. Če ta popusti,
popusti veliko! Precej je seveda odvisno od duhovnika, nekaj pa tudi od
vernih ljudi, predvsem njihove molitve.
Da veriga, preko katere se dvigamo v nebo ne bi popustila, Vabljeni na
dekanijsko molitveno romanje, ki bo v soboto 24. septembra pri svetem
Roku v Dolenji vasi. Verniki iz cele dekanije Ribnica se bomo pri svetem
Roku v Dolenji vasi zbrali ob 15-ih k molitveni uri in nato ob 16-ih k sveti
maši, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Med mašo bo ofer-nabirka. Zbrana sredstva bomo namenili za svete maše, za
duhovne poklice, ki jih bodo opravili bodisi starejši duhovniki bodisi
duhovniki, ki nimajo dovolj mašnih namenov iz naše nadškofije. Tako bomo
pokazali solidarnost do vseh tistih duhovnikov, ki nimajo mašnih namenov in
je to njihov edini vir preživetja, obenem pa tudi Bogu dokazali, da kljub
vsemu potrebujemo duhovnih poklicev in s tem povezanimi zakramenti in
blagoslovi.
4

BRALCI BERIL SEPTEMBER 2016
4.9.2016 – 23. navadna nedelja
ob 8-ih

Andoljšek Marija
Bojc Alojz

18.9.2016 – 25. navadna nedelja

ob 10-ih

ob 8-ih
Mohar Marija
Mihelič Marica

Kordiš Tanja
Levstek Ivanka

8.9.2016 – Mali Šmaren

ob 8-ih

Hočevar Mojca
Trdan Martina

ob 10-ih

Levstik Damjana
Hočevar Danica

11.9.2016 – 24. navadna nedelja
Kromar Metka
Stopar Marjan

Bojc Karmen
Oražem Stane

25.9.2016 – 26. navadna nedelja
ob 19-ih

ob 8-ih

ob 10-ih

Oražem Karmen
Oražem Vlado

1.10.2016 – 27. navadna nedelja

ob 10-ih

ob 8-ih

Bojc Zdenka
Berkopec Anton

Merhar Marija
Dejak Andreja

ob 10-ih

Bartol Ana
Trdan Klemen

MAŠNI NAMENI OD 4.9.2016 DO 2.10.2016
Ponedeljek, 5. september

mati Terezija

ob 19-ih v Dolenji vasi

Andoljšek Julijana (Za vodo 2)

Torek, 6. september
ob 19-ih v Dolenji vasi

Zaharija
Ignac in Angela Merhar, P. 90 (DV 74)
v čast Svetemu Duhu, oddana

Sreda, 7. september

Regina

ob 19-ih v Rakitnici

starši in France Henigman, Rak. 22.
Levstik Neža (Mate), oddana

Četrtek, 8. september

Mali Šmaren
družina Klun in Marija Kromar (Rak.)
Kromar Janez, Lon. 89 (Ana sošolka), oddana

ob 19-ih v Dolenji vasi

Petek, 9. september
ob 19-ih v Dolenji vasi

Sobota, 10. september
ob 8-ih v Dolenji vasi

Po maši litanije sv. Duha

Priprava na krst ob 18-ih

Po maši molitve za
duhovne poklice!

Petek Klaver
starši,TončkaVesel,AmalijaMikulič,NežkaKokalj,R.10 Prvi petek. Po maši litanije
Srca Jezusovega.
Dejak Pavel (Vera, Trbovlje), oddana
Nikolaj Tolentinski
oba Franceta in Antonija Bojc, Šolska 18

Po maši Marijine litanije

Nedelja, 11. september

24. navadna nedelja
ob 8-ih v Dolenji vasi
za žive in pokojne farane
ob 10-ih v Dolenji vasi
Marija, obl. in Janez Hočevar, R. 62
Anica Zakrajšek in Lojze, R. 57, oddana
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Med ali po maši možnost za
sveti krst.

Ponedeljek, 12. september
ob 19-ih v Prigorici

Torek, 13. september
ob 7-ih v Dolenji vasi

Sreda, 14. september
ob 19-ih v Rakitnici

Četrtek, 15. september
ob 19-ih v Dolenji vasi

Petek, 16. september
ob 19-ih v Dolenji vasi

Sobota, 17. september
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 18. september
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek, 19. september
ob 19-ih v Prigorici

Torek, 20. september
ob 7-ih v Dolenji vasi

Sreda, 21. september
ob 19-ih v Rakitnici

Četrtek, 22. september
ob 19-ih v Dolenji vasi

Petek, 23. september
ob 19-ih v Dolenji vasi

Sobota, 24. september
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 16-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 25. september
ob 8-ih v Dolenji vasi

Marijino ime
Kromar Albina (Franc Kromar)
Merhar Stanislav (družina Žlindra), oddana
Janez Zlatousti
pokojni Sinovkni
Povišanje sv. Križa
Irena in družina Trdan (Rak. 69)
Žalostna Mati Božja
Levstik Marija, 1. obl.
Petek Janez (Vavtarjevi), oddana
Kronelij in Ciprijan
Matjaž Bojc in Stane Merhar, Lonč. 7.
Robert Bellarmino
starši Gorše in Aleš Klun

Vpis k verouku od 9-ih do
11-ih.

25. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
Feliks Podgorelc, Humec 11
Januarij
Levstik Pavel, Trdan Rudi, Mohar Alojz
Henigman Marija (sošolci iz Sodražice), oddana
Andrej Kim
Ivana, Anton in Marija Hočevar, R. 23
Matej
Kaplan Frančišek in Balažic Franc
starši in Janez Levstek, R. 10, oddana
Mavricij
Pahulje Julijana, 1. obl. in Ludvik
pater Pij
Oražem Angela in Rudi (Merhar Marija)
Anton Martin Slomšek
Starc Alojz, Lipovec, obl.
za nove duhovne poklice in stanovitnost poklicanih

Molitveni dan: ob 15 molitvena
ura, nato sv. maša

26. navadna nedelja
za žive in pokojne farane

Začetek verouka
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ob 10-ih v Dolenji vasi

Oražem Vida (hči Sonja)

Ponedeljek, 26. september

Kozma in Damjan
Merhar Vincencij, Prig. 3
starši, bratje in sestre Čampa (P. 74), oddana

ob 19-ih v Prigorici

Torek, 27. september

Vincencij
Stanislav Oberstar, Rak.

ob 7-ih v Dolenji vasi

Sreda, 28. september
ob 19-ih v Rakitnici

Četrtek, 29. september
ob 19-ih v Dolenji vasi

Venčeslav
Jože obl., družina Lovšin, R. 47
NADANGEL MIHAEL
Tekavec Vinko (Kotevc 1)
Pahulje Stanko (Vida, Žimarice), oddana

Petek, 30. september

Hieronim
starši Kozina (Šolska 22)
v zahvalo, oddana

ob 19-ih v Dolenji vasi

Sobota, 1. oktober
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 2. oktober
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Terezija Deteta Jezusa
družina Merhar, Humec 11.
27. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
Jože, Karolina, Marija Češarek, R. 12

 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 1800 do 1830
 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
 v nedeljo pol ure pred sveto mašo
 vsak petek med 1500 in 1530

Prejem ostalih 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

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
 10.9.2016 skupina Nevenke Oražem, Prigorica 52
 17.9.2016 skupina Dragice Češarek, Prigorica 56
7

VEROUK
Otroke uvajati v zakramentalno življenje so predvsem dolžni krščanski starši, najprej tako, da v njih oblikujejo in
postopoma utrjujejo duha vere, potem pa tudi tako, da jih s pomočjo ustanov, ki skrbijo za verouk, pripravljajo na
učinkoviti prejem zakramentov, predvsem spovedi, evahristije in birme. Ta naloga staršev se na zunaj kaže v tem,
da se tudi sami dejavno udeležujejo zakramentalnega opravila.
Letos bo tudi v Dolenji vasi potekal verouk Le ta bo potekal v ponedeljek, kakor lansko leto. Vpisi bodo potekali
v soboto 17. septembra od 9-ih do 11-ih. Z veroukom pa bomo začeli v ponedeljek 26. septembra.
Vpis v višji razred, še posebej to velja za tretji razred (1. sv. obhajilo), ter 9. razred (sveta birma), ne bo mogoč, če
ne bo dovolj listkov na albumu. To sta dva taka zakramenta, ki ji ni mogoče obhajati zgolj iz neke tradicije,
temveč zgolj iz vere. Menimo, da otrok, ki redno ne obiskuje nedeljskih in prazničnih svetih maš, kljub verouku
ni dovolj pripravljen na prejem tako pomembnih zakramentov. Zato je bolje, da eno leto »pavzira«, v tem času
redno hodi k nedeljskim in prazničnim svetim mašam, s starši spoznava življenje vere in župnije, ter se tako
oblikuje ter izkaže vrednega prejeti ta dva zakramenta. V teh stvareh ni dobro hiteti.
Nekaj splošnih pravil veroučne šole v Dolenji vasi:
1. V veroučnem letu je za uspešen zaključek dovoljenih največ 7 ur opravičenih odsotnosti.
2. Listke nedeljskih in prazničnih sv. maš otroci lepijo v liturgični album. Za prejem zakramentov je potrebno
vsaj 80 % obiska sv. maš.
3. V učilnici otroci ne uporabljajo raznih naprav (gsm, mp3, tabličnih računalnikov).
4. na verouk se prihaja točno in se ne zamuja. Če obstaja problem s prevozom, naj starši o tem pravočasno
obvestijo kateheta.
5. v primeru hude ali nalezljive bolezni naj otrok ostane doma, v tem primeru je tudi opravičen od nedeljske
svete maše
6. veroučenec je izključen iz veroučne šole, če izraža očitno nespoštovanje in sovraštvo do ostalih veroučencev,
kateheta, Boga in Cerkve
7. če veroučenec/ka, ki kali mir in red v času verouka in se ne odziva na opozorila kateheta, bo poslan domov

PRIJAVNICA IN IZJAVA STARŠEV
Podpisani/a ______________________________ sprejemam zgoraj naveden
(priimek in ime starša)

pravilnik veroučne šole v župniji Dolenja vas, ter v šolskem letu 2016/2017 vpisujem
svojega otroka _______________________________, rojenega dne _____________
(priimek in ime otroka)

(datum rojstva)

ter krščenega v župniji ________________________ v _______________ razred.
(župnija otrokovega krsta)

(razred v šol. letu 2015/2016)

V času verouka sem dosegljiv/a na tel./mobi.: ___________________
Izpolnjeno prijavnico in liturgični album priložite pri vpisu!
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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