znanila
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXX., št. 10,
1. oktober 2020

Klečanje
Zakaj pred tabernakljem največkrat klečim? Ne samo zaradi pobožnosti, ali
pa da bi ljudje mislili, kako je njihov župnik pobožen. Dandanes kristjani
premalo klečimo. Že tisti majhni poklek ko nekdo pride v cerkev in
nekakšno mahanje z rokami, ki naj bi bilo podobno križu je pomilovanja
vredno – kakor da nas je sram, da smo prišli v cerkev! Klečanje je po
nauku Cerkve molitvena drža ki izprosi največ duhovnih (in materialnih)
darov. In če obstajajo kristjani, ki so nezadovoljni, razočarani, besni, jezni
sami nase in na druge, so to zato, ker pred Najsvetejšim zakramentom
premalo klečijo.
Pred tabernakljem klečim iz preprostega razloga: »Duh je sicer voljan, a
meso je slabotno« (Mt 26,41). Volja mojega duha me privede v cerkev. V
resnični in grozni potrebi po Bogu: po Njegovi tolažbi, po Njegovem
nauku, po Njegovi prisotnosti. A meso, velikokrat utrujeno od prenašanja
'teže dneva in vročine' (prim. Mt 20,12) od nenehnega tuhtanja, 'kako bi
napravil še kakšno neumnost', se meso ob prisotnosti Jezusa v
Najsvetejšem zakramentu preprosto sesuje samo vase. In če bi sedel, bi
zaspal in če bi zaspal bi zasmrčal – to pa se v cerkvi menda res ne spodobi!
Zato klečim. Čisto preprosto zato, da ostanem buden in zbran. Da pozabim
na težo dneva in težo lastnega bivanja, ter se skušam čimbolj posvetiti
češčenju, slavljenju, oboževanju Boga. Ni prijetno. Najprej klečim na obeh
kolenih, potem samo na desnem, potem samo na levem, včasih se sesedem,
začne kljuvati v trtici, v hrbtu, v vratu, itd. Toda vse to darujem Bogu.
Prostovoljno prenašam težo lastnega telesa, za blagor duhovnega telesa.
Darujem svoj čas, da bi pri Bogu izprosil milost za koga drugega.
Nepopolno klečanje, za popolno milost.

POT NEPOPOLNOSTI
Pot nepopolnosti je pot, ki vodi k popolnosti. Vsak svetnik je moral biti
najprej človek z vsemi slabostmi in pomanjkljivostmi. Nekateri celo s
hudimi grehi. Ampak vsak svetnik je zato pričevalec, da se da hoditi po
poti za Jezusom. Ne samo pričevalec, temveč tudi priprošnjik v nebesih, za
nas uboge ljudi, kateri se zaradi svoje slabotnosti, pomanjkljivosti
spotikamo in padamo na poti skozi življenje.
Vsako pot je treba enkrat začeti. In vse se začne, kot običajno, s
priznanjem. Priznati moramo, brez olepševanja ali opravičevanja, da
motiti se je človeško, odpuščati pa božansko . Prej, ko sprejmeš to
dejstvo, da nisi popoln, da se motiš, da delaš napake, prej boš lahko
odpustil. Najprej sebi, nato bližnjemu. Pa tudi Bogu, pa ne zato, ker bi Bog
delal napake, temveč zato, ker je tako nedoumljivo popoln in ima zmeraj
prav.
Prva pomoč je pomoč angelov varuhov, ki jih praznujemo 2. oktobra.
Vsak ima svojega angela varuha. Bog mu ga podarja. Na nas pa je, ali
bomo sprejeli njihovo varstvo. Včasih se angel oglasi kot glas zdrave
pameti, vesti, sramežljivosti, da ne bi napravili nekaj, kar bomo obžalovali.
Včasih se z njim pogovarjamo kot s prijateljem, ali pa je celo prijatelji,
starši naši angeli varuhi. Vsekakor je angel varuh dar ljubezni Boga Očeta.
Sprejmimo tega angela varuha, prosimo ga za pomoč in varstvo.
Nato k nam pristopi najbolj nežna od vseh svetnic: Sveta Terezija Deteta
Jezusa. Z njenim godom, 1. oktobra, začenjamo milostni mesec. Sama o
sebi je dejala: »Čutim, da se bo kmalu pričelo moje poslanstvo, da bom
učila duše ljubiti Boga tako, kot sem ga ljubila jaz. Pokazala jim bom svojo
malo pot, pot duhovnega otroštva zaupanja in popolne vdanosti. Moja
blaženost v nebesih bo v tem, da bom delila zemljanom dobrote«. Njene
milostna priprošnja naj nam pomaga in njene milostne besede naj nas
spodbudijo, da bomo hodili k Jezusu in z Jezusom živeli:
 Jadraj po viharnem življenjskem morju z ljubeznijo in zaupljivostjo
otroka, ki ve, da ga Oče ljudi in ga v nevarnosti ne more zapustiti –
zaupanje, le zaupanje vodi k ljubezni.
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 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 in ne pozabi, če si ti sama slabost, je Jezus samo usmiljenje.
 Popolnoma in brez pridržka se izroči Ljubezni. Potem bo vsako
tvoje delo, tudi najneznatnejše nosilo Božji pečat. – Premajhna je
vera v Gospodovo ljubezen, premalo se duše zanašajo nanjo.
 Molitev in žrtvovanje samega sebe bodi vir tvoje moči! Iz izkušnje
vem, da s tem orožjem ganemo srca, mnogo bolj kakor z besedo.
 Čim bednejša in slabotnejša je duša, tem pripravnejša je za žrtev
ljubezni, tem sprejemljivejša za delo užigajoče in prenavljajoče
Božje ljubezni.
 Samo bežen dan življenja imaš, da moreš delovati za rešenje duš in
izkazovati Bogu svojo ljubezen. Iskreno želim, da ti Gospod v
večnosti stotero povrne radosti, ki mu jih sedaj pripravljaš.
Naslednja svetnica, milostnega meseca oktobra je sv. Favstina Kowalska,
glasnica Božjega usmiljenja, katere god obhajamo 5. oktobra. Po njej
Jezus govori: »Želim, da svet spozna moje usmiljenje. Želim podeliti
nešteto milosti dušam, ki polože svoje zaupanje v moje usmiljenje. Preden
pridem kot pravičen Sodnik, še na široko odpiram vrata mojega
Usmiljenja. Kdor ne bo hotel vstopiti, bo moral priti pred mojo
pravičnost.« Božje usmiljenje pa se podeljuje predvsem preko zakramenta
spovedi. Ni pomembno kdo spoveduje, ni pomembno kaj pri ali po spovedi
čutiš. Pomembno je, da prejmeš sveto odvezo, ter tako začneš z nova.
Izkoristi ta mesec in milosti, ki jih ponuja, da znova začneš z redno
spovedjo.
6. oktobra se spominjamo svetega Bruna, začetnika reda kartuzijanov. On
nas uči ponižnosti. V bistvu je ponižnost začetek popolnosti. Kdor ni
ponižen, ne more priznati, da se moti, da dela napake, da je slaboten,
grešen, da potrebuje pomoč od zgoraj. Ponižnost je poslušanost: »Čeprav
je bil Sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti, dosegel
popolnost in postal vsem, ki so mu poslušni, izvir večnega odrešenja« (Heb
5,8-9). Red, ki ga je sveti Bruno ustanovil slovi po poslušnosti. Poslušnost
je poslušanje glasu Boga, ki nam govori: preko nauka Cerkve, preko
notranje potrebe po polnosti, preko svetnikov in svetnic. Preko angela
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varuha. Če želim biti poslušen, t.j. ponižen, se moraš naučiti biti tiho in
poslušati. To je storil sv. Bruno. Bil je pomemben prelat. Vendar je utihnil,
se umaknil v težko dostopno dolino in tam poslušal Boga. Ko je začel
poslušati je postal ponižen, ter tako postal posoda nepredstavljivih Božjih
milosti. Kdor pa ne zmore biti poslušen, ne zmore biti ponižen. In če nisi
ponižen, gredo žal vsi milostni darovi mimo tebe.
To svojo pot nepopolnosti pa bomo začinili z rožnim vencem. V sredo 7.
oktobra namreč praznujemo Rožno vensko Marijo.

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA
Vabljeni k tihi adoraciji Najsvetejšega zakramenta, ki poteka vsak četrtek,
med 21-ih do 21.30, v župnijski cerkvi.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
 3.10.2020 skupina
 17.10.2020 skupina
BRALCI BERIL OKTOBER 2020
4.10. 2020 – 27. navadna nedelja
ob 8-ih

18.10. 2020 – 29. navadna nedelja

ob 10-ih

ob 8-ih

11.10. 2020 – 28. navadna nedelja
ob 8-ih

ob 10-ih

25.10.2020 – 30. navadna nedelja

ob 10-ih

ob 8-ih

ob 10-ih

Če kateri od bralcev/bralk želi na e-mail predhodno prejemati berila, naj mi to
sporoči na moj e-mail: ales.pecavar@rkc.si. V primeru, da na dan ko ste določeni
ne morete brati, prosim najdite nadomestilo.
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MAŠNI NAMENI OD 1.10.2020 DO 31.10.2020
Četrtek 1. oktober
ob 18-ih v DV
oddana

Terezija Deteta Jezusa
.
v čast sv. Duhu (Kromar)

Petek 2. oktober
ob 18-ih v DV
oddana

Angeli varuhi

Sobota, 3. oktober
ob 8-ih v DV
oddana

Gerard

Nedelja, 4. oktober
ob 8.00 v DV
ob 10.00 v DV
ob 20-ih v DV

27. navadna nedelja
za žive in pokojne farane

Ponedeljek, 5. oktober
ob 18-ih v DV

Adoracija od 21h-2130

Prvi petek

ofer

v čast sv. Jožefu za varstvo
Favstina Kowalska

Torek, 6. oktober
ob 8-ih v DV

Bruno

Sreda 7. oktober
ob 18-ih v DV
oddana

Rožnovenska Mati Božja

Četrtek 8. oktober
ob 18-ih v DV
oddana

Pelagija

Petek 9. oktober
ob 8-ih v P
oddana

Abraham in Sara

Sobota 10. oktober
ob 8-ih v DV

Florenciji

Nedelja 11. oktober
ob 8.00 v DV
ob 10.00 v DV

28. navadna nedelja
za žive in pokojne farane

Adoracija od 21h-2130
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oddana
ob 20.00 v DV
Ponedeljek 12. oktober
ob 18-ih v DV
oddana

Maksimiljan Celjski

Torek 13. oktober
ob 8-ih v DV

Koloman

Sreda 14. oktober
ob 18-ih v DV
oddana

Kalist I.

Četrtek 15. oktober
ob 18-ih v DV
oddana

Terezija Avilska

Petek 16. oktober
ob 8-ih v P
oddana

Hedvika
za zdravje in Božji blagoslov

Sobota 17. oktober
ob 8-ih v DV

Ignaciji Antiohijski
za pokojne prijatelje

Nedelja 18. oktober
ob 8.00 v DV
ob 10.00 v DV
ob 20.00 v DV

29. navadna nedelja
za žive in pokojne farane

Ponedeljek 19. oktober
ob 18-ih v DV
oddana

Pavel od križa

Torek 20. oktober
ob 8-ih v DV

Irena

Sreda 21. oktober
ob 18-ih v DV
oddana

Uršula

Četrtek 22. oktober
ob 18-ih v DV
oddana

Janez Pavel II.

Adoracija od 21h-2130

Adoracija od 21h-2130
za Božji blagoslov in varstvo (P)

Petek 23. oktober

Janez Kapistran
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ob 8-ih v P

)

Sobota 24. oktober
ob 8-ih v DV

Anton M. Klaret

Nedelja 25. oktober
ob 8.00 v DV
ob 10.00 v DV
oddana
ob 20.00 v DV

30. navadna nedelja
za žive in pokojne farane

Ponedeljek 26. oktober
ob 18-ih v DV
oddana

Lucijan

Torek 27. oktober
ob 8-ih v DV

Sabina Avilska

Sreda 28. oktober
ob 18-ih v DV

Simon in Juda Tadej

Četrtek 29. oktober
ob 18-ih v DV

Emerlinda
.

Petek 30. oktober
ob 8-ih v P

Marcel
v čast sv. Duhu (r)

Sobota 31. oktober
ob 8-ih v DV

Volbenk
)

Adoracija od 21h-2130

Spoved pred
praznikom

Ob smrti Oražem Janeza so za svete maše darovali: družina Miklič; sestra Francka; Košmerlj-Žlebič; Trdan
Kristina; Rigler-Praproče. Ob smrti Oražem Stanislava so za svete maše darovali: Prigorica 74; Prigorica 75. Ob
smrti Henigman Ivana so za svete maše darovali: Humec 22; Prig. 5; Mojca. Nekatere maše bodo oddane naprej,
nekatere opravljene tukaj. Spremljajte župnijska oznanila!
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Župnijska pisarna je
odprta:
• v petek od 16-17
• razna potrdila in
izpiske lahko
naročite tudi preko
e-maila, pošti ali
telefona, ter jih
pošljemo na domači
naslov
Na cerkvene in državne
praznike ni uradnih ur.
Možnost za sveto spoved:
vsak dan pol ure pred sveto
mašo, razen torka in sobote
oz. po dogovoru.
Prejem zakramenta krsta
2. nedeljo v mesecu po ali
med mašo
Sveti zakon: prijaviti vsaj
mesec dni pred poroko v
župnijski pisarni
Bolniško maziljenje:
Lahko se oglasite v župnišču
oz. dogovorite za termin
preko tel.: 031/347-427
duhovnik
v
bolnišnici
Ljubljana:
p. Daniel Golavšek
tel.: 041 613 378
Novo mesto:
p. Marko Novak
tel.: 041 742 721
Mašni nameni se pobirajo za
en mesec v naprej in sicer od
prvih uradnih ur v mesecu do
15. v mesecu.

Obisk pri preblaženi Devici
To molitev, ki jo je napisal sv. Alfonz
Marija Ligovri, je molil sv. pater Pij
vsak večer:

Presveta brezmadežna Devica
in Mati moja Marija,
k tebi,
ki si Mati mojega Gospoda,
Kraljica sveta, Pomočnica
in Upanje in Pribežališče
grešnikov,
se danes zatekam jaz, ki sem
najbolj pomilovanja vreden med
vsemi.
Častim te, o slavna Kraljica,
in se ti zahvaljujem za
tolike milosti,
ki si mi ih naklonila doslej,
posebno,
da si me rešila pekla,
ki sem ga tolikokrat zaslužil.
Amen.

