znanila
župnije Dolenja vas, letnik XXV., št. 12, 29. november 2015

Iščem hlev
Jezus išče hlev, kdo ga bo sprejel! Jezus ne išče palače,
vile, ali znanstvene postojanke, kjer je vse počiščeno,
popolno in sterilno. Tam Jezus nima kaj iskati, kajti
tam so ljudje sami sebi dovolj. Hlev pa koprni po
čistoči, hlev hrepeni po bogastvu, mrzel hlev išče
toplino. Tisti, ki leta nad oblaki, ki na vse gleda
zviška ne more videti Boga. Samo tisti, ki je pri tleh,
ki se s strahom in trepetom ozira k višku, tisti bo
lahko videl in sprejel Boga.
Adventni čas predstavlja pričakovanje Boga. Na Božični dan se Bog poniža
do skrajnosti in se učloveči v podobi majhnega dojenčka Jezusa Kristusa.
Majhnega nebogljenega dojenčka, ki se ne more sam ne hraniti, ne umivati in
je popolnoma odvisen od matere Marije in Jožefa. Takšni moramo biti mi:
nebogljeni in se popolnoma prepustiti Bogu Očetu, da nas sprejme v svoje
naročje, ter nahrani, umije, ter tudi varuje.
Nič hudega, če je naše življenje podobno hlevu, umazano, revno in mrzlo. To
je tisto, kar Jezus išče: da bi nas očistil, obogatil in ogrel. Napolnil s svojo
milostjo. Jezus ne išče popolnih ljudi, kajti popolni ljudje ne hrepenijo po
Odrešenju. Jezus išče grešne, nepopolne, umazane in revne, uboge in bedne,
zato, da bi jim lahko izkazal ljubezen.
Na Božični dan se torej Bog poniža do skrajnosti in se učloveči, zato, da bi
nas na Veliko noč popeljal v slavo vstajenja. Vse se vrti okoli Velike noči.
Toda da Jezus lahko vstane od mrtvih, se mora najprej roditi. Da mi lahko z
Jezusom vstanemo v življenje, ga moramo najprej sprejeti. Temu je namenjen
advent in posledično Božič.

LETO USMILJENJA
Papež Frančišek je z bulo Misericordiae vultus
(Obličje usmiljenja) 11. aprila 2015 napovedal
izredno jubilejno leto usmiljenja. V njej je zapisal,
da je “naznanil izredni jubilej usmiljenja kot ugoden
čas za Cerkev, da še močneje in učinkoviteje pričuje
vernikom” (Misericordiae vultus, 3). Sveto leto se bo
začelo 8. decembra na slovesni praznik
Marijinega Brezmadežnega spočetja, saj ta
liturgični praznik nakazuje, kako deluje Bog že od
samih začetkov naše zgodovine. ”Po grehu Adama in
Eve Bog ni hotel, da bi bilo človeštvo prepuščeno na
milost in nemilost zlu. Zato si je zamislil in hotel
Marijo, sveto in brezmadežno v ljubezni (prim. Ef 1,4), da bi postala Mati
človekovega Odrešenika. Na težo greha Bog odgovarja s polnostjo
odpuščanja. Usmiljenje bo vedno večje od slehernega greha in nihče ne more
omejevati Božje ljubezni, ki odpušča” (Misericordiae vultus, 3).
Sveta in jubilejna leta so posebna leta, ki jih Katoliška Cerkev posveča verski
prenovi vernikov, da bi ti napredovali v veri. Cerkev želi na ta način rasti k
pristnejšemu pričevanju ter velikodušnemu služenju ljubezni do bližnjega.
Sveto ali jubilejno leto okliče papež vsakih 25 let. Poleg tega pa lahko razglasi
sveto leto tudi ob posebej pomembnih obletnicah ali priložnostih krščanskega
življenja. Razglasitev svetega ali jubilejnega leta spremljajo nekatera
znamenja ali simboli, ki vernikom na primeren način pomagajo doživeti
izkustvo velikih krščanskih resnic ter jih vodijo h globljemu odnosu do
Gospoda Jezusa Kristusa: romanja, sveta vrata in odpustki.
Sveto leto naj bi spodbudilo prenovo vere in je povezano z izrednim
odpustkom. Redno sveto leto je nazadnje razglasil papež Janez Pavel II. leta
2000. Sveto leto usmiljenja je četrto izredno sveto leto, odkar je papež
Bonifacij VIII. leta 1300 uvedel to možnost.
Podrobnosti o možnostih in priložnostih ob svetem letu usmiljenja, se boste
lahko seznanili preko posebnih zgibank, ki bodo na voljo od 8. decembra 2015
dalje.

MAŠNI NAMENI OD 30.11.2015 DO 3.1.2016
30.11.2015 DV
Ponedeljek

17.00 Tina in Janez Zobec (Prigorica 42)

Priprava na krst v župnišču
ob 18.30

1.12.2015
Torek

DV

18.00 za blagoslov pogumnih prijateljev
Tadeja, Gašperja, Klemena, Mateja

Prvi torek v mesecu. Po
maši litanije sv. Duha.

2.12.2015
Sreda

DV 18.00 Pahulje Ludvik, obl. in Julijana, Šol. 30 Prva sreda v mesecu. Po
Odd.
za vse Zaluške
maši litanije sv. Jožefa.

3.12.2015
Četrtek

DV 18.00 Pogorelec Tone, 1, obl.
Odd.
Dejak Ignacij, ml.

Prvi četrtek v mesecu. Po maši
molitve za duhovne poklice

4.12.2015
Petek

DV

18.00 družina Horvat in Matelič, Lonč. 30

Prvi petek v mesecu. Dopoldne
obiskovanje bolnih in starejših.

5.12.2015
Sobota

DV

8.00

Prva sobota v mesecu. Po
maši litanije Matere Božje.

Kogoj Bojan, Lončarska 5.

6.12.2015 DV 8.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
2. adv. ned. DV 10.00 Henigman Franc, obl, Rak. 22
Odd.
družina Merhar, Lonč. 55
7.12.2015 P
Ponedeljek DV

17.00
18.00

Čampa Anton in starši Andoljšek, P. 42
Bojc Frančiška, 30. dan

8.12.2015
Brezmad.

DV 8.00
DV 18.00
Odd.

za Božje varstvo in zoper zlo
v zahvalo (za mamo Francko)
Dejak Ignacij st.

9.12.2015
Sreda

R
DV

Avstelj Anton
Dejak Pavel, 30. dan

17.00
18.00

Krstna nedelja. Otroke
predhodno prijavite v
župnišču!

10.12.2015 DV 18.00
Četrtek
Odd.
Odd.

Levstik pavel, Blata 1a (Breg)
Merhar Olga (družina Tekavec, Hrovača)
Pogorelc Jože (P.K. 10)

11.12.2015 DV 18.00
Petek
Odd.

v zahvalo (Koritnik)
Vesel Milan, Blate

12.12.2015 DV 8.00
Sobota
Odd.

oče in brat, obl., Levstik, Rak. 21 (Humec 37)
Bianco Marija

13.12.2015 DV 8.00
3. adv.ned. DV 10.00
Odd.

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Marija in Milan Henigman (Prig. 108)
Stane, Marija, Franc Merhar, Prig. 91

14.12.2015 P
17.00
Ponedeljek Odd.

družina Čampa, Prig. 42
za vse Zaluške

15.12.2015 DV
Torek

8.00

za zdravje in Božji blagoslov

16.12.2015 R

17.00

Klun Alojzij, 5. obl. (Rak. 60)

Srečanje mlajše zakonske
skupine

Srečanje starejše zakonske
skupine.

Sreda

Odd.

starši in brat Kaplan, Rak. 2

17.12.2015 DV 18.00
Četrtek
Odd.

Kromar Karolina (Lonč. 89)
Merhar Stane (Bojc, Lonč. 7)

18.12.2015 DV 18.00
Petek
Odd.

Merhar Ignacij in Angela, starši Klun, Turk
Dejak Pavel (Pavlovi prijatelji)

19.12.2015 DV 18.00
Sobota
Odd.

Oražem Angela, 1. obl.
družina Murn, Lipovec 28

Sprejem Betlehemske
lučke!

20.12.2015 DV
4.adv.ned. DV

8.00
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Oražem Angela (Lonč. 6)

Spovedovanje ob 14-ih!

21.12.2015 DV
Ponedeljek

18.00

za pokojne pevce MPZ Lončar

Možnost za spoved pol ure
pred sveto mašo!

22.12.2015 DV
Torek

8.00

Kaplan Franc in Merhar Marija, Rak. 58

23.12.2015 DV 18.00
Sreda
Odd.

Levstik Pavel, Blata 1a
starši Oražem, Prig. 40 (Frančiška Žlindra)

24.12.2015 DV 18.00
Sveti večer Odd.
Odd.
DV 24.00

Bojc Roman, obl.
starši Šilc, P.K.8 (Milena)
Nosan Jakob in Jožefa, obl. (Prig. 47)
v zahvalo (Lonč. 22)

25.12.2015 DV
BOŽIČ
DV

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
starši Dejak, Karol in Angela Hren (Šol. 30)

Ofer!

26.12.2015 DV 8.00
Sv. Štefan Odd.

Pavla in Stanko Šteblaj

Blagoslov konj ob 14-ih!

27.12.2015 DV
Sv.družina DV

8.00
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
France in oba Toneta Pogorelec (Lonč. 22)

28.12.2015 DV
Ponedeljek

18.00

Dejak Pavel (Oražem Pavla, Prig. 52)

29.12.2015 DV
Torek

8.00

po namenu

30.12.2015 DV
Sreda

18.00

starši Zobec, Drago in Jože (M. Humec 7)

31.12.2015 DV
Četrtek

18.00

Kromar Albina in družina Čampa (brat Janez)

Obiskovanje bolnih in
ostarelih po domovih!

1.1.2016
Novo leto

DV
DV

8.00
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
starši in Matjaž Bojc (Lonč. 7)

Ofer, darovanje za
duhovnika!

2.1.2016
Sobota

DV

8.00

Levstik Marija (prijatelji)

Prva sobota v mesecu!
Blagoslov konj ob 14-ih!

3.1.2016
Nedelja

DV
DV

8.00
10.00

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Henigman Marija (Kaplan Bojan)

Krstna nedelja. Otroke predhodno
prijavite v župnišču!

8.00
10.00

Možnost za spoved pol ure
pred sveto mašo!

Priprava na krst ob 18.30 v
župnišču!

 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 1100 do 1200
 v petek od 1600 do 1700
Urnik svetih maš
 nedelja: ob 800 in 1000
 ponedeljek in sredo: ob 1700 na podružnicah
 torek in sobota: ob 800 v Dolenji vasi
 četrtek in petek: ob 1800 v Dolenji vasi
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
 po dogovoru

Češčenje Najsvetejšega zakramenta:
 prvi teden v mesecu po večerni sveti maši
v Dolenji vasi
 vsak četrtek po večerni sveti maši
 v nedeljah ob 1400
Prejem 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
Izobraževanje odraslih
 v nedeljo ob 1400 (Nedeljski nauk)

ADVENT 2015
Letošnji advent je nekaj posebnega, ravno zaradi Leta usmiljenja, ki bo
razglašeno 8. decembra. Če se vrnemo na uvodno misel: »Jezus išče hlev,
kdo ga bo sprejel?« in če iskreno pogledamo v svoje življenje lahko kaj hitro
ugotovimo, da so lahko naša življenja niso taka, kakor bi mi, Bog ali naši
bližnji želeli, da bi bili. Vsak se seveda trudi po svojih najboljših močeh, da bi
bilo vse tako, kakor bi moralo biti, toda naše človeške slabosti, nagnjenosti k
določenim grehom, nam preprosto onemogočajo, da bi vse bilo tako, kot bi
moralo biti.
S svojimi lastnimi človeškimi močmi, nam to ne bo uspelo. Če pa se po
pomoč obrnemo k Bogu, če dopustimo, da se naseli v »naš hlev« potem bomo
mogli doživeti milost Božiča, ter ob tem tudi milost srečnega življenja v, z in
po Bogu.
Poskušajmo torej adventni čas preživeti, kot resnično pričakovanje Odrešenja.
Zato Vam ponujam nekaj nasvetov, duhovnih vaj, da bi bilo to pričakovanje,
lažje, prijetnejše in seveda uspešnejše:
Prvi adventni teden lahko namenimo temu, da spoznamo sebe.
Zjutraj ko vstanete se poglejte v ogledalo. Zagledali boste svojo
podobo, ki je ustvarjena po Božji podobi. Zato se lahko zavedate,
da ste enkratni, lepi, dobri, resnični. V ogledalu ne boste zagledali
neke iluzije, ne boste zagledali neke idealne abstraktne slike, kakor

na stropu cerkve ali galerije. Temveč boste zagledali sebe, takšne kot ste. In
Bogu se zahvalite zato, ker ste. Ker ste obdarjeni z mnogimi čudovitimi
lastnostmi in talenti. Vendar pa boste, če boste iskreni, zagledali tudi kakšne
stvari, ki niso tako popolne, temu rečemo slabosti, nagnjenosti h grehu. To so
vstopne točke za Boga. To je tisti prostor, kamor mora Bog na Božični dan
vstopiti in to izpopolniti. Vsak dan prvega tedna, lahko spoznavate sebe,
dobro in slabo. In ne bi bilo slabo to zapisati. Kajti kasneje bo potem lažje o
tem razmišljati.
Gospod Bog, zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen,
čudovita so tvoja dela, moja duša to dobro pozna. Zato Ti danes
pojem hvalo. Obenem pa te prosim, daj mi spoznati, kje v mojem
življenju je prostor, kamor bi sprejel Tvojega Sina Jezusa Kristusa,
ki ga je po milosti Svetega Duha, spočela in rodila Božja mati
Devica Marija. (prim. Ps 139,14)
Drugi adventni teden lahko namenimo temu, da ugotovimo, kako
lahko z Bogom sodelujemo. Spoznali smo naše »šibke točke«,
spoznali smo svoje talente. Drugi teden lahko namenimo temu, da
jih izkoristimo in tako Bogu dokažemo svojo pripravljenost za
sodelovanje. Temu sodelovanju v cerkvenem jeziku pravimo
miloščina. Tudi Jožef in Marija sta sprejela miloščino, to da sta
bila sprejeta v hlevček. Sprejela sta miloščino, da Jezuščka ni grela toplota
ognja, temveč toplota živali. Marija je sprejela miloščino, da je bila vredna
spočeti in roditi Božjega Sina Jezusa Kristusa. Vsi dobivamo od Boga
miloščino preko zakramenta spovedi in svete evharistije. Tudi mi lahko svoja
srca pripravimo na sprejem Boga, tako, da uporabimo svoje talente, svoje
sposobnosti in drugemu podarimo nekaj. Miloščina je lahko zelo ozka, v
smislu denarja, raznih materialnih dobrin, ali pa široka, v nasmehu v zgodnjih
jutranjih urah, v nekaj trenutkih ko obiščemo ostarelega prijatelja, sorodnika,
v dobrih delih.
Gospod Bog, ko je Marija slišali Tvoje čudovito oznanilo je vzkliknila:
»Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« Tudi jaz
bi bil rad Gospodov služabnik/ca, zato mi daj milost spoznanja, kako
lahko uporabim svoje talente in sposobnosti, katere si mi čudovito
podaril, da bom tudi jaz pomagal svetu do spoznanja našega Odrešenika
Jezusa Kristusa, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje
vekomaj. Amen.

V tretjem adventnem tednu lahko svoj čas in svoje
sposobnosti namenimo temu, da spoznamo, da Bog ne želi, da
bi bili mi Njegovi sužnji, temveč prijatelji, partnerji, sodelavci.
Bog želi naše svobodne odločitve, ne pa prisiljene. Jožefu in
Mariji so ponudili hlevček, ker drugje zanju ni bilo prostora.
Tako moramo v svojem življenju, napraviti Bogu prostor.
Tega prostora pa ni mogoče narediti brez neke osebne
odpovedi, temu pravimo post. Adventni post je drugačen od postnega.
Namenjen je temu, da Boga sprejmemo, da Bogu napravimo prostor, postni pa
je zato, da se z Bogom zavihtimo v Odrešenje. Morda se lahko odpovemo
kakšni stvari, navadi ali razvadi zato, da bi »luknjo«, ki bi s tem nastala
zapolnili z Bogom. Jožef in Marija sta se morala odpovedati udobju Nazareta
in v Marijini visoki nosečnosti odpotovati v Betlehem. Odpovedati sta se
morala prenočevanju v hotelu in izbrati to, kar jima je bilo na voljo – hlev.
Tudi mi se lahko v znamenje pripravljenosti in pričakovanja v tretjem
adventnem tednu nečemu odpovemo, da bomo tako lahko resnično
zahrepeneli po Odrešenju. To odpoved lahko storimo tudi preko zakramenta
svete spovedi.
Gospod Bog, Jožef in Marija sta se morala odpovedati udobju prenočišča,
»ker v prenočišču zanju ni bilo prostora«. Daj mi milost spoznanja, da
bom pa jaz v svojem življenju napravil prostor za Tvojega Sina Jezusa
Kristusa, da se bo po milosti Svetega Duha rodil v mojem srcu. Amen.
Četrti adventni teden je lahko zelo kratek, ker je Božič že zelo
blizu. Lahko pa je zelo kakovosten, ker dobra molitev ni
odvisna od časa, temveč od iskrenosti. Spoznavali smo sebe,
spoznavali smo svoje dobre in slabe stvari. Spoznali kako
lahko marsikaj dobrega storimo, spoznali smo pa tudi, kje
prežijo nevarnosti, da storimo kaj slabega. Potrebno je samo
še nekaj: da vse skupaj izročimo Gospodu, da v molitvi, ki je
prošnja in hvalnica Božji Vsemogočnosti pričakamo Gospoda. V tem smo
podobni pastirjem, ki so prišli občudovat novorojeno dete. Pastirji so molili
dete Jezusa, tako ga bomo tudi mi, saj se bo rodil v našem srcu.
Gospod Bog, pastirji so »slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in
videli«. Daj da te bomo tudi mi slavili in hvalili, ko bomo slišali in videli
sad Svetega Duha v svojem življenju, Tvojega Sina Jezusa Kristusa.
Amen.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
 5.12.2015 skupina Branke Oberstar, Humec 2
 19.12.2015 skupina Damjane Levstek, Humec 15

DOBRA DELA
Ob smrti Dejak Pavla so namesto cvetja na grob darovali:
- 40,00€ za cerkev, sodelavci/ke Melamin Kočevje
- skupaj 5 oddanih svetih maš (Pavlovi prijatelji, nečakinja Božena Marolt, Milena, Jože,
Francka, Marija, Prig. 86 – maše bodo oddane tekom leta, spremljajte župnijska
oznanila!

BRALCI BERIL DECEMBER 2015
6.12.2015 – 2. adventna nedelja
ob 8-ih

Kromar Petra
Bojc Alojz

ob 10-ih

Dejak Martina
Trdan Klemen

8.12.2015 – Brezmadežno spočetje
Ob 8-ih

Ob 18-ih

Grebenc Anica
Zbašnik Vera

Oražem Bernarda
Odražem Magda

13.12.2015 – 3. adventna nedelja
Ob 8-ih

Mohar Marija
Remic Matija

Ob 10-ih

Jecelj Karmen
Oražem Stane

20.12.2015 – 4. adventna nedelja
Ob 8-ih

Pogorelc Jana
Ilc Anica

Ob 18-ih

Vidervol Sabina
Gornik Špela

24.12.2015 – Sveti večer
ob 18-ih

Dejak Andreja
Tekavčič Luka

ob 24-ih

Levstik Damjana
Hočevar Andreja

25.12.2015 – BOŽIČ
ob 8-ih

Merhar Marija
Mohar Marija

ob 10-ih

Bartol Ana
Bojc Zdenka

27.12.2015 – nedelja Svete Družine
ob 8-ih

Kromar Metka
Stopar Marjan

ob 10-ih

Henigman Ida
Kordiš Tanja

1.1.2016 – Novo leto
ob 8-ih

Mihelič Marica
Grebenc Anica

ob 10-ih

Henigman France
Zbašnik Vera

3.1.2016 - nedelja
ob 8-ih

Levstik Damjana
Trdan Sabina

ob 10-ih

Bojc Karmen
Rus Andrej
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