znanila
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXIX., št. 4,
1. april 2019

Proti toku
Plavanje proti toku, teči proti vetru je težko in naporno. Toda človek se tako
utrdi, razvije, pridobi kondicijo. Resnično in pravo krščansko življenje je
plavanje proti toku. Naporno in težavno, toda če veš, da te na nasprotnem
bregu čaka svoboda, rešitev, življenje, se splača. Še težje je zagovarjati in učiti
pravi in resnični nauk Svete Katoliške Cerkve, kakor je zapisan v katekizmu
in zakoniku cerkvenega prava. Toda če vidiš, da ljudi, vernike, odnaša, ko
drvijo peklu naproti, človek ne more ostati ravnodušen. Tako tudi Bog ne
more ostati ravnodušen, ko vidi, da cvet stvarstva – človeštvo – drvi hudiču
naproti. In nekateri se niti ne upirajo močnemu toku, še več upirajo se, grizejo
in preganjajo tistega, ki jih hoče rešiti – Jezusa.
Toda Bog se ni vdal, zato je daroval na lesu križa svojega ljubljenega Sina
Jezusa in ga tretji dan obudil od mrtvih, da bi dokazal, da ljubezen vse zmore.
Veliko kristjanov plava proti toku, teče proti vetru. Toda vztrajajo, ker jim
Božja ljubezen daje smisel in moč za trud.
Zato Vas dragi verniki vabim, da v teh zadnjih tednih pred Veliko nočjo,
obnovite Božjo ljubezen preko zakramenta svete spovedi in utrdite z vrednim
prejemom obhajila na Veliko noč. Ne pozabite, Božja ljubezen vse zmore in
če je ta Božja ljubezen v Vas in Vi v njej, nobena preizkušnja v življenju ne
bo prehuda, nobena skušnjava nepremagljiva. Živeli boste srečno in mirno
življenje tu na zemlji, ter srečno in mirno prišli v večno življenje v nebeškem
kraljestvu, ki je tudi cilj našega plavanja proti toku.

BLIŽNJI JE RAZLOG
Cerkev (škofija, župnija, družina…) je skupnost združena v Božji ljubezni.
Dokler bo en sam duhovnik na celem svetu, ki po maševal in spovedoval, bo
Cerkev rešena. In za vernika, v končni fazi ne more obstajati nič
pomembnejšega.
Verniki pa smo združeni v skupnost, ki se imenuje Cerkev. Živeti v skupnosti
pomeni, da nismo sami. Obkrožajo nas ljudje, ki jih imamo bolj ali manj radi,
ki so za nas bolj ali manj pomembni. Da, velikokrat se zgodi, da smo za
tistega, ki je za nas manj pomemben, najpomembnejši. To je skrivnost
ljubezni, ki je nikdar ne bomo v celoti razumeli.
In tudi ni potrebno razumeti, potrebno je zgolj sprejeti dejstvo, da smo za
nekoga pomembni, četudi ta človek za nas ni. Za Boga smo pomembni, četudi
morda Bog za marsikoga ni pomemben.
Vedno je tukaj nekdo, zaradi katerega doživljamo tako veselje in srečo, kakor
žalost in bolečino. In če nobenega ne ljubimo, spoštujemo, cenimo, imamo
radi je plavanje proti toku brez smisla, je živeti krščansko življenje brez
smisla. Zato če se iskreno ozremo okoli sebe, bomo videli, da smo za nekoga
pomembni, četudi samo za Boga. In našli bomo smisel za življenje, našli
bomo smisel truda za krščansko življenje. Kajti če mi ne bomo trdni, močni,
verni, lahko pademo iz nami lahko pade cel svet v katerem živimo. Zato pravi
nauk Cerkve: Dokler bo en sam duhovnik na celem svetu, ki po maševal in
spovedoval, bo Cerkev rešena.
Moj bližnji je lahko razlog, da za Veliko noč prejmem sveto spoved in sveto
obhajilo. Moj bližnji je lahko razlog, da se trudim biti zakoreninjen v Božji
ljubezni, da bo lahko moj bližnji preko mene izkusil to ljubezen. Da bo moj
bližnji imel ramo, na katero bo lahko naslonil svojo glavo (prim. Mt 8,20).
Zato, če iščete razlog zakaj bi hodil k spovedi in k nedeljski sveti maši, potem
je lahko ta razlog tudi Vaš bližnji. Kajti če svojim bližnjim želimo dobro,
moramo biti najprej sami dobri.

Kaj je spoved?
Spoved je eden izmed sedmih zakramentov Katoliške Cerkve. Zakramente je
izumil Jezus, zato da bi se nam približal (prim. 2 Mz 33,20). Zakramenti so
most med nami in Bogom. In ko človek pade, ter greši, takrat človek poruši
vez z Bogom. Potrebo jo je obnoviti in to storimo preko zakramenta spovedi.
Vloga duhovnika pri spovedi
Kakor pri vseh stvareh v Cerkvi je duhovnik zgolj orodje Božje milosti.
Nekdo nam zakrament mora podeliti. Ne moremo si ga vzeti sami. Ne
moremo si vzeti ljubezni, ne moremo si vzeti darila. Nekdo nam ga mora dati.
Duhovnik je kakor križ na katerega je pribito Jezusovo telo. Križ pa je zgolj
orodje. Duhovnik daruje svoje življenje in svoje zmožnosti, da bi Kristus
preko njega deloval. Zato duhovnik pri spovedi daruje svoja ušesa, da bi Vas
Bog poslušal, daruje svoje srce, da bi Vam Bog odpuščal. Zato nobena
»informacija«, ki jo duhovnik sliši pri spovedi ne pripada njemu, ter zato z njo
ne more razpolagati, kajti vse kar je spovednici izrečeno pripada Bogu.
Kaj je greh
Greh je dejanje s katerim žalimo, prizadenemo, se ločimo od Boga. Kakor
vemo, da lahko svojega bližnjega prizadenemo z besedami in dejanji, ki se
nam ne zdijo nič posebnega, lahko grešimo tudi z besedami in dejanji, ki jih
sicer za greh nimamo. Ne glede na to, da živimo v 21. stoletju in ne glede na
to, kaj za nas osebno je greh in kaj ni, grešimo:
če prekršimo eno ali več izmed 10 Božjih zapovedi
1. Veruj v enega Boga
Pasijonska družina vabi na uprizoritev
2. Ne skruni Božjega imena
RIBNIŠKEGA PASIJONA z naslovom:
3. Spoštuj Gospodov dan
Daritev za grehe sveta, ki bo v soboto 13.
4. Spoštuj očeta in mater
aprila, v športni dvorani Sodražica in na
velikonočni ponedeljek 21. aprila, v športnem
5. Ne ubijaj
centru Ribnica. Vse predstave bodo ob 19-ih.
6. Ne nečistvuj
7. Ne kradi
Bodite pogumni in pridite. Vstopnine ni.
8. Ne pričaj po krivem
9. Ne želi svojega bližnjega žene
10.
Ne želi svojega bližnjega blaga

če storimo enega ali več izmed sedmih glavnih grehov,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

napuh
pohlep
pohota (nečistost, strast, poželenje)
jeza
požrešnost
zavist
lenoba

če zavračamo eno ali več izmed petih cerkvenih zapovedi.
Petere cerkvene zapovedi imajo za svoj cilj, da vernikom zagotavljajo nujno potrebno
najmanjšo mero duha molitve, zakramentalnega življenja, nravnega prizadevanja in
rasti ljubezni do Boga in do bližnjega« (KKKC 431)

1. Udeležuj se maše v nedeljo in druge zapovedane praznike in ne opravljaj
nobenih del in dejavnosti, ki ogrožajo posvečevanje teh dni.
2. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto.
3. Prejmi zakrament evharistije vsaj ob veliki noči.
4. Posti se zapovedane postne dni.
5. Po svojih zmožnostih podpiraj Cerkev v njenih gmotnih potrebah.
ali pa zavračamo eno ali več verskih resnic:
1. da je Bog,
2. da je Bog pravični sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje
3. da so tri Božje osebe: Oče, Sin in Sveti Duh
4. da se je Bog Sin učlovečil, da bi nas s svojo smrtjo na križu odrešil in večno
zveličal
5. da je človeška duša neumrljiva,
6 da je milost božja za zveličanje potrebna.
Velik ali majhen greh
Grehe ločimo med majhnih ali velikim, glede na okoliščine v katerih smo
grešili. Smrtno grešimo, če naredimo nekaj slabega premišljeno, svobodno in
hoteno.

OBRED SVETE SPOVEDI
Ker je morda že kdo pozabil, kako se opravi spoved, obudimo v spomin
spovedni obrazec:
Ko stopite v spovednico rečete: Hvaljen Jezus ter se pokrižate.
Duhovniku poveste kdaj ste bili zadnje pri spovedi, lahko poveste svoj stan in
poklic, da bo lažje razumel, ter naštejete svoje grehe. Ko končate izpoved
rečete: Moj Jezus, usmiljenje.
Duhovnik lahko pove stavek ali dva v spodbudo. Lahko ga v okviru spovedi
vprašate za nasvet, spodbudo. Nato vam podeli pokoro ter vas povabi h
kesanju:
Moj Bog. Žal mi je, ker sem grešil in žalil Tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno
sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Duhovnik vam bo podelil odvezo z naslednjimi besedami: Bog Oče usmiljenja,
ki si s smrtjo in vstajenjem svojega Sina svet spravil s seboj in poslal Svetega
Duha v odpuščanje grehov, naj ti po službi Cerkve podeli oproščenje in mir.
In jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Nato se pokrižate in duhovnik reče tako ali podobno: Gospod ti je odpustil
grehe, pojdi v miru in vi odgovorite: Bogu hvala. Ter odidete iz spovednice.
V cerkvi ali doma lahko opravite pokoro. Pokora je lahko molitev ali dobro
delo. Pokora ni zadoščevanje za naše grehe. Pokora je obliž, ki ga nalepimo na
pravkar očiščeno rano, da se duša in telo okrepita, ter pridobita moč za
nadaljnje krščansko življenje.
Tudi letos Vas iskreno prosim, prejmite pred Veliko nočjo zakramentalno
odvezo (opravite sveto spoved). To je najmanj, kar lahko darujete svoji duši,
svojemu telesu in svojemu življenju, ter obenem največ: spoved in tako
vredno prejmete Velikonočno obhajilo.
Spoved ni vedno lahka in včasih se je težko spovedati nadrejenemu ali pa
nekomu, ki te pozna. Zato ni nujno da opravite spoved v domači župniji, samo
opravite jo. Spoved lahko v postnem času 2019 opravite:

v župnijski cerkvi:
• v velikem tednu vsak dan pol ure pred sveto mašo
• vsak petek po križevem potu (razen ob pogrebu ali druge višje sile) in
pred sveto mašo
• na Cvetno nedeljo popoldne ob 14-ih, ko pride več spovednikov od
drugod.
• na noči iz velikega četrtka na veliki petek ko bo celonočno češčenje ob
vsaki polni uri.
v Ribnici
• vsako nedeljo pri večerni sveti maši
• na petek ob radijskem misijonu radia Ognjišče od 7-ih dalje
v Ljubljani (stolnica in frančiškani)
• vsak dan od 6.30 do 11-ih, ter zvečer od 18-ih dalje
• v velikem tednu cel dan
na Cvetno nedeljo lahko opravite spoved tudi v Stari Cerkvi ob 16-ih, v
Kočevju in Ribnici od 17-ih dalje.
Najlepši okras župnijske cerkve, so verniki. Zato v postnem času župnijske cerkve ne krasimo s cvetlicami in
zelenjem, temveč jo okrasimo s svojo prisotnostjo in čisto dušo.
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

PRIPRAVE NA PRVO SVETO OBHAJILO
Srečanje za starše prvoobhajancev bo 4.4.2019 zvečer po sveti maši.
Pomerjanje oblek za prvoobhajilo bo v soboto 6.4.2019 ob 9-ih.
Prva sveta spoved bo v ponedeljek, 15. aprila ob 15.30.

MAŠNI NAMENI OD 1.4.2019 DO 30.4.2019
Ponedeljek, 1. april
ob 18.00 v Dolenji vasi

Irena
Adoracija od 21-22

Torek, 2. april

Frančišek Paolski

ob 8.00 v Dolenji vasi

Sreda, 3. april

Sikst

ob 18.00 v Dolenji vasi

ob 18.00 v Dolenji vasi

Izidor
za mir, zdravje in blagoslov

Petek, 5. april

+ Vincencij Ferer

Četrtek, 4. april

ob 18.00 v Dolenji vasi

Sobota, 6. april

ob 8.00 v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi
ob 20-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek, 8. april

pomerjanje oblek ob 9-ih
5. postna nedelja
za žive in pokojne farane

Ofer za obnove
postna pobožnost ob 14-ih

za zdravje
Julija
Adoracija od 21-22

ob 18.00 v Dolenji vasi

Torek, 9. april

Prvi petek
Ura usmiljenja ob 15-ih .
Križev pot ob 15-ih in 18-ih

Viljem

ob 8.00 v Dolenji vasi

Nedelja, 7. april

Češčenje ob 17.30
srečanje za starše
prvoobhajanev po sveti maši

Hugo

ob 8.00 v Dolenji vasi

Sreda, 10. april

Ezekiel

ob 18-ih v Dolenji vasi

Četrtek, 11. april

Stanislav

ob 18-ih v Dolenji vasi

Petek, 12. april

+ Viktor

ob 18-ih v Dolenji vasi

Sobota, 13. april

Križev pot ob 15-ih in 18-ih
Ura usmiljenja ob 15-ih.
Martin

ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 14. april
ob 8.00 v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Ribniški pasijon ob 19 v
Sodražici

Cvetna nedelja
za žive in pokojne farane
spovedovanje

ob 20-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek, 15. april

Helena
prva sv. spoved ob 15.30

ob 19-ih v Dolenji vasi

Torek, 16. april

Bernardka

ob 8-ih v Dolenji vasi

Sreda 17. april

Rudolf

ob 19-ih v Dolenji vasi

Četrtek 18. april

Veliki četrtek

ob 19-ih v Dolenji vasi

Petek 19. april

+++ Veliki petek

ob 19ih v Dolenji vasi

obredi velikega petka

Sobota 20. april

Velika sobota

Križev pot ob 15-ih in 18-ih
Ura usmiljenja ob 15-ih

ob 20-ih v Dolenji vasi

Nedelja 21. april
ob 8.00 v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi
ob 20-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek 22. april
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Torek, 23. april

VELIKA NOČ
za žive in pokojne farane

Velikonočni ponedeljek velikonočna osmina
Ribniški pasijon ob 19-ih
v Ribnici (športni center)
Jurij
velikonočna osmina

ob 8-ih v Dolenji vasi

Sreda 24. april

Fidelis
velikonočna osmina

ob 19-ih v Dolenji vasi

Četrtek 25. april

Marko

velikonočna osmina

Marcelin

velikonočna osmina
Ura usmiljenja ob 15-ih

ob 19-ih v Dolenji vasi

Petek 26. april
ob 19-ih v Dolenji vasi

Sobota 27. april

Hozana
velikonočna osmina

ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja 28. april

BELA NEDELJA

ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

za žive in pokojne farane
slovesnost 1. sv. obhajila
za prvoobhajance in zahvalo, oddana

ob 20-ih v Dolenji vasi
Katarina Sienska

Ponedeljek 29. april

Adoracija od 21-22

ob 19-ih v Dolenji vasi

srečanje za starše birmancev

Pij V.
v čast Svetemu Duhu

Torek, 30. april
ob 19-ih v Dolenji vasi

začetek birmanske
devetdnevnice

• 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.

OBNAVLJANJE in VZDRŽEVANJE
Še zmeraj se zbirajo denarna sredstva za obnove 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

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

V nedeljo 3.2.2019 ste pri ofru za ta namen darovali: 1.105,95 €
Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 14.3.2019) darovali:
v skupnem znesku 335,00 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!
Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski
račun župnije Dolenja vas!
Osamljenost
more postati pot
po kateri te Bog vodi h globlji
povezanost z njim!
(mati Julija)

CVETNA NEDELJA

Veliki teden se začne na Cvetno nedeljo, ko se spominjamo Jezusovega
slovesnega prihoda v Jeruzalem. Prijahal je na osličku in predenj so polagali
palmove liste in posipali pot s cvetjem. Sprejeli so ga kot kralja, da so ga
lahko na Veliki petek križali kot zločinca. Cvetna nedelja je kot slovesna
overtura v dogodke našega Odrešenja. Slovesen blagoslov in procesija v
cerkev se bo torej na Cvetno nedeljo 14.4.2018 začela ob 10-ih pri kapelici
Marije Pomagaj v Dolenji vasi.

»TO JE MOJE TELO, KI SE DAJE ZA VAS«
Veliki četrtek
To so edine besede, ki se neprekinjeno, nespremenjeno ponavljajo še dva tisoč
devetnajst let. Te besede so bile prvikrat izrečene pri zadnji večerji na veliki
četrtek, na predvečer Jezusovega trpljenja na križu. Preko teh besed, ki jih
izgovorijo škofje in duhovniki, se Jezus na nekrvavi način daruje, ter se
hostijo in vino spremenita v Jezusovo telo in kri. In to se dogodi za Nas.
Slovesni rojstni dan svete maše bomo obhajali na Veliki četrtek 18.4.2019 ob
19-ih.
Ko Jezus s svojimi učenci konča zadnjo večerjo, gre v Getsemanski vrt, kjer
noč preživi v molitvi in poti krvavi pot. Po maši velikega četrtka bomo Jezusa
pospremili v Getsemanski vrt – ječo.
Ta noč je za našo župnijo, čas celonočnega češčenja. Med češčenjem boste
lahko opravili sveto spoved ob vsaki polni uri: 22-ih, ob 00, ob 2-ih, ob 4-ih,
ob 6-ih.

»KI SE ZA VAS IN ZA VSE PRELIVA V
ODPUŠČANJE GREHOV«
Veliki petek
Veliki petek je dan, ko se Jezusova kri prelije za naše grehe. To je dan, ko
Jezus premaga hudiča, ki zapeljuje človeški rod od stvarjenja dalje. Zato je ta
dan najstrožji post. Zadržimo se mesa, alkohola in drugih razvad. Samo enkrat
se lahko do sitega najemo, če je to res nujno.

Ob 15-ih ob Jezusovi smrtni uri bomo v župnijski cerkvi molili križev pot. Ta
dan zvonovi molčijo, prav tako se ne obhaja sveta maša. Obrede velikega
petka bomo začeli ob 19-ih.

VELIKA SOBOTA
VELIKONOČNI OGENJ – na soboto zjutraj (ob 7-ih) zakurimo ogenj, ter
ga blagoslovimo. Ogenj daje svetlobo, ogenj daje toploto, ogenj sicer uničuje,
vendar tudi očiščuje. Pepel je zdravilen: uniči vse kar je slabo, plevel, plesen,
gnilobo, obenem pa zemlji daje hranilne snovi. Judje so v Egiptu bdeli ob
ognju, ter čakali, da jih bo Bog izpeljal iz Egipta. Ta ogenj naj bi verniku
dajal upanje, da bo potrpežljivo čakal na veliko noč, na zadnje dejanje
Ljubezni Boga Očeta.
VELIKONOČNA JEDILA – na veliko soboto Jezus leži v grobu. Skupaj z učenci pričakujemo skorajšnje
vstajenje Jezusa od mrtvih. Košara predstavlja Jezusov grob. Šunka predstavlja mrtvo Jezusovo telo. Potica (včasih
je bila okrogla) predstavlja Jezusovo trnovo krono. Pirhi predstavljajo Jezusovo kri. Hren predstavlja Jezusove
žeblje in rane.
 po starodavni tradiciji velikonočna jedila zaužijemo na veliko nočno jutro po procesiji. Ker je Jezus na
velikonočno jutro vstal iz groba, ter pustil grob prazen, tako na velikonočno jutro pojemo jedila, ter pustimo košaro
prazno: prazen grob – prazna košara. Post se zaključi po velikonočni vigiliji.
Blagoslovi jedil bodo potekali po naslednjem redu:
10.00 v Grčaricah
10.20 v Dolenji vasi
10.45 v Prigorici

11.00 v Lipovcu
11.15 v Dolenji vasi
11.45 v Rakitnici

VELIKONOČNA VIGILIJA – ob 20-ih se bomo zbrali v župnijski cerkvi,
kjer bomo začeli obhajati velikonočno vigilijo, to je bdenje. Bdeli bomo,
molili, prepevali, ter tako pričakovali največji čudež – Jezusovo vstajenje od
mrtvih.

OBVESTILO ZA BIRAMNCE
Brima bo v soboto 11. maja ob 10-ih. Birmanci se bodo z birmovalcev srečali
v sredo 8. maja ob 18-ih v župnijski cerkvi. Srečanje za starše bo v ponedeljek
29. aprila po večerni sveti maši. Birmanska devetdnevnica se bo začela 30.4.

Lončarski zvon – interno glasilo župnije Dolenja vas. Izdaja: Župnija Dolenja vas, Strma pot 2, 1331 Dolenja
vas. Tel.: 01/837-40-93, 031/347-427 Odgovarja: Pečavar Aleš, župnik, http://zupnija-dolenjavas.si/

