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Poslušnost
je elementarna krepost. Tisti, ki si prizadeva za dosego te kreposti, avtomatsko,
v paketu pridobi vse ostale kreposti. Da si poslušen, Bogu, Cerkvi,
predstojnikom potrebuješ ponižnost. Da si upaš prisluhniti življenjski zgodbi
(D)drugega, potrebuješ srčnost, poguma, najlažje je zbežati, se izogibati. S
poslušnostjo si pridobiš tudi modrosti, zmernosti in pravičnosti, da ne
govorimo o usmiljenju, ko nekomu nudiš svoje uho in svojo ramo, da potarna
ali pa se varno zjoče.
Poslušnost je elementarna krepost, ker je temelj naše veroizpovedi. Poslušnost
je tista skala na kateri sloni Cerkev. Jezus Kristus gre na križ zaradi
poslušnosti. Svetniki so postali svetniki, ker so bili poslušni. Škof je na škofiji,
župnik ali kaplan na župniji zgolj zaradi poslušnosti. Z leti se sicer lahko
razvije tudi ljubezen do zaupanega mu ljudstva. Toda na samem, grobem
začetku je vedno poslušnost. Ni vedno biti lahko poslušen, tudi ni vedno
prijetno, je pa Odrešilno. Vsi verniki smo poslušni svojim nadrejenim, eni
tako, drugi drugače. Poslušni smo, ker želimo slišati Besedo življenja.
Poslušni smo, ker želimo slišati: »tam za vogalom so vrata v nebeško
kraljestvo. Skozi njih stopiš tako, da narediš to ali ono in hop si v nebeškem
raju«.
Da je človek poslušen, mora torej slišati. Če želimo slišati pa moramo utihniti,
nastopiti mora tišina. In tu ne gre samo za zunanjo tišino, saj je danes resnično
težko najdi kraj na tej naši ljubi zemlji, kjer si lahko, vsaj za nekaj trenutkov v
popolni tišini. Ampak gre v prvi vrsti za notranjo tišino. Gre za zbranost, na
notranjo naravnanost na Boga, na bližnjega na dobro. Ko naše želje in
hrepenenja niso v ospredju, temveč blagor bližnjega.

MATI TEREZIJA IN MESEC JULIJ
Mesec julij je poseben mesec, saj se v juliju praktično ne dogaja nič. Če nas v
adventu okupira veseli december, ter v postu, prve skrbi glede vrta, gozda,
šunke in pirhov, če so v mauju šmarnice, v oktobru rožni venec, če so v juniju
žegnanja in »zaključni pikniki« je mesec julij resnično posvečen mesec,
posvečen niču, miru, dopustu in tišini. Mesec julij je tako zadnja priložnost, da
vernik nekaj naredi na poglobljenem odnosu z Bogom, odnosu, ki ga
imenujemo vera. Spremljevalec skozi mesec julij pa je mati Terezija.
Mati Terezija, svetnica, humanitarna delavka, vsi jo poznamo, kot veliko
aktivistko v dobro človeka. Sprašujemo se, kako ji je to uspelo. Živeti v Indiji,
v Kalkuti v tistem vedno brbotajočem loncu raznih religij, stanov, kast,
bolezni, hrupa, nečistosti. Negovati bolne, zapuščene, a obenem hoditi po
lakiranem parketu in zbirati sredstva za vse te njene uboge ljudi.
Ker je preprosto bila poslušna. Trudila se je slišati, ne najprej uboge in revne,
tudi ne bogate in vplivne, temveč najprej svojega Boga, Jezusa Kristusa,
skritega v tabernaklju. Oglejmo si njeno »poslovno vizitko«, ki jo je delila:
Sad tišine je molitev.
Sad molitve je vera.
Sad vere je ljubezen.
Sad ljubezni je služenje.
Sad služenja je mir.
Sad miru je upanje.
Vse se začne s tišino. In končni sad tišine ni služenje, temveč mir in upanje.
Poglejmo kaj nam svetuje:
• Če samo govorimo, ne moremo moliti. Jezus v nas ni navzoč. Zato
moramo ostati v tišini.
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• Bog govori v tišini srca in to je čas, ko govori z vami. Da bi bili ga
sposobni slišati, morate biti kot majhen otrok. Poizkusite s posebno
pobožnostjo do Malce cvetke (sv. Terezije Deteta Jezusa). Berite njen
življenjepis – ne boste našli nič posebnega ali nenavadnega, a kar napravi
vtis je zvestoba v opravljanju majhnih dejanj z veliko ljubeznijo. To je
zvestoba v tišini.
• Poslušanje je začetek molitve. To kar poslušamo je glas Boga, ki ne
zavaja in se ne pusti zavajati. Če torej ohranjamo tišino ni treba tišini
ničesar dodati; če govorimo ali odgovarjamo, delamo napake.
• V tišini srca spregovori Bog; pustimo mu, naj nas napolni, šele nato
spregovorimo mi sami. Pogosto izrekamo besede brez usmiljenja. Te
prihajajo od nas, iz našega srca, ne od Boga, ki govori po nas. To je zato,
ker ne poslušamo.
• Če želite izvedeti, kako ljubite Jezusa, vam ni potrebno nikogar
spraševati. V iskrenosti svojega srca boste spoznali sami, če znate
ohraniti tišino.
• Bog spregovori v tišini srca. Bog napolni prazno srce. Niti vsemogočni
Bog ne bo napolnil srca, ki je polno – polno prevzetnosti, grenkobe,
ljubosumja. Tišina srca, ne samo ust, ampak tudi tišina misli, oči, dotika.
Potem bomo lahko Boga slišali vsepovsod: pri zapiranju vrat, v osebi, ki
nas potrebuje, v pticah, ki pojejo, v rožah, v živalih…
• Želim, da svoj čas preživljate v samoti z Jezusom. To ne pomeni, da s
svojimi lastnimi mislimi, obsedite v samoti. Nasprotno, celo sredi dela in
med ljudmi lahko prepoznate Njegovo navzočnost. To pomeni, da se
zavedate, da vam je blizu, da vas ljubi, da ste mu dragoceni, da je
zaljubljen v vas. Če se tega zavedate, se boste povsod počutili dobro;
sposobni se boste soočiti z vsakim neuspehom, z vsakim ponižanjem,
vsakim trpljenjem, če boste spoznali Jezusovo osebno ljubezen do vas in
vašo do Njega.
• Tišina srca – če nimamo te tišine, lahko izrečemo veliko molitev, a te ne
bodo prihajale iz našega srca. Potrebujemo notranjo tišino, ki jo lahko
ohranjajo tudi ljudje v svetu in si jo pridobimo zgolj s čistostjo srca in
odrekanjem.
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• Marija nas lahko nauči moliti, najti Jezusa. Bila je Gospodova dekla, bila
je milosti polna a tega ni nihče vedel, niti ubogi Jožef. Te besede je
ohranila v svojem srcu. Ker je poznala tišino je bila sposobna ljubiti z
vsem srcem. Tišina je znamenje naše enosti s Kristusom, naše izročitve
Njemu.
• Bog nas kliče, ampak ali ga poslušamo? Ali si vzamemo čas, da bi
»odnehali« in sponali, Boga? Ali si vzamemo čas za vsakodnevno
molitev? Ali smo samo nemi opazovalci, ali pa si upamo reči Jezusu
»Žejen sem«?
Vabljeni torej k julijskemu iskanju tišine in v tišini Boga. Tišina ni zgolj v
zunanjih okoliščinah, da brez veze ne govorimo, klepetamo, itd. Tišina je srcu:
brez sovraštva, brez zamer, brez godrnjanja in pritoževanja. Tako v tišini srca
človek ne sliši samo sebe, temveč bližnjega, Boga.
Tišina je poseben čas milosti, v katerem lahko iskreno
molimo, gradimo odnos z Bogom, ki ga imenujemo vera. Ker
je vstop v tišino lahko razmeroma težak, nam založba
Emanuel ponuja čudovito knjižico, preko katere lahko
vstopimo v globok odnos z Bogom. Knjižica se imenuje
»Odkrijmo veselje do molitve,« francoskega duhovnega
avtorja Jacquesa Philippeja. Knjižica bo na voljo tudi v
župnijski cerkvi med verskim tiskom, pod korom.

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

MAŠNI NAMENI OD 2.7.2018 DO 31.7.2018
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Ponedeljek, 2. julij

Frančišek Regis

ob 19-ih v Prigorici
oddana
Tomaž

Torek, 3. julij
ob 19-ih v Dolenji vasi

Urh

Sreda, 4. julij
ob 19-ih v Dolenji vasi

Ciril in Metod

Četrtek, 5. julij

Češčenje ob 18.30

ob 19-ih v Dolenji vasi
za nove duh. poklice in stan. poklicanih, oddana
Marija Goretti

Petek, 6. julij
ob 19-ih v Dolenji vasi

Prvipetek.
Ura usmiljenja ob 15-ih
Vilibald

Sobota, 7. julij
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 8. julij
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

14. navadna nedelja
za žive in pokojne farane

Ponedeljek, 9. julij

Avguštin Rong

Torek, 10. julij

Amalija

Sreda, 11. julij

Benedikt

Četrtek, 12. julij

Mohor in Fortunat

Petek, 13. julij

Henrik

ob 19.00 v Dolenji vasi
oddana

Kamil de Lellis

Sobota, 14. julij
ob 8-ih v Dolenji vasi
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ofer za obnove

, oddana

Nedelja, 15. julij
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

15. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
oddana

Ponedeljek, 16. julij

Karmelska Mati Božja

ob 19-ih v Prigorici
, oddana
Aleš

Torek, 17. julij
ob 8.00 v Dolenji vasi

v dobernamen, oddana
Elij

Sreda, 18. julij
ob 19-ih v Dolenji vasi

oddana
Arsenij

Četrtek, 19. julij
ob 19.00 v Dolenji vasi

oddana

Petek, 20. julij

Češčenje ob 18.30

Marjeta Antiohijska

ob 19-ih v Dolenji vasi

Ura usmiljenja ob 15-ih .
Lovrenc

Sobota, 21. julij
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih pri sv. Marjeti

16. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
za blagoslov soseske, njiv in gozdov

Ponedeljek, 23. julij

Brigita

Nedelja, 22. julij

Krištofova nedelja
Žegnanje pri sv. Marjeti

ob 19.00 v Prigorici
Krištof

Torek, 24. julij
ob 8.00 v Dolenji vasi

Jakob Starejši

Sreda, 25. julij
ob 19.00 v Dolenji vasi

Joahim in Ana

Četrtek, 26. julij
ob 19.00 v Dolenji vasi

Češčenje ob 18.30
za božji blagoslov in varstvo (P. 75), oddana
Sava

Petek, 27. julij
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ob 19.00 v Dolenji vasi

Ura usmiljenja ob 15-ih .
Viktor

Sobota, 28. julij
ob 8.00 v Dolenji vasi

Nedelja, 29. julij
ob 7.00 v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

17. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
Peter Krizolog

Ponedeljek, 30. julij
ob 19.00 v Prigorici

Ignacij Lojolski

Torek, 31. julij
ob 8.00 v Dolenji vasi

• 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

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

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

V nedeljo 3.6.2018 ste pri ofru za obnove darovali 1.044,77 €. Bohlonej in Bog povrni!
Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 18.6.2018) darovi iz »rumenega
nabiralnika«; Grbec Ana; darovali: 213,34 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!
Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski
račun župnije Dolenja vas!

KRIŠTOFOVA NEDELJA
Vsako leto obhajamo Krištofovo nedeljo. V ospredju je blagoslov naših prevoznih
sredstev, predvsem avtomobilov. Brez prevoznih sredstev današnjega dne
velikokrat ni. Razdalje niso več nobena ovira, cel svet je postal ena sama velika
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globalna vas. Pa vendarle kljub vsem prevoznim sredstvom, smo včasih še zelo,
zelo daleč od Boga in bližnjega. V enem dnevu lahko pridemo z enega na drugi
konec sveta, a obenem smo z Bogom in ljudmi, ki jih imamo v bližini popolni tujci.
Zato nam papež Frančišek vabi: »Vabim vsakega kristjana, kjer koli že je, naj
takoj danes obnovi svoje osebno srečanje z Jezusom Kristusom ali se vsaj
odloči za srečanje z njim in ga vsak dan nenehno išče. Ni razloga, da bi kdo
mislil, da to vabilo ni namenjeno njemu, kajti nihče ni izključen iz veselja, ki
ga prinaša Gospod.«
Blagoslov prevoznih sredstev bo 22. julija 2018 po sveti maši ob 8-ih v Dolenji
vasi in po sveti maši ob 10-ih pri sveti Marjeti. Naj nam sveti Krištof, ki je nosil
Jezusa iz enega brega na drug breg, izprosi milost in moč, da bomo tudi mi z
vsakdanjim življenjskim pričevanjem (ne prepričevanjem!) svojim bližnjim
prinašali Kristusa. Sveti Krištof, pomagaj nam, da bomo prevozno sredstvo
Odrešenja in ne pogubljenja.
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/
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