
 
 
 
 
 

DarovanjeDarovanjeDarovanjeDarovanje    
 

 
Sveča je dragocen predmet. No, vsaj nekoč, ko so si s 
svečami svetili zgolj pri najpomembnejših opravilih: v 
kraljevih dvorih, v samostanskih skriptorijih, ko so 
prepisovali brižinske in stiške rokopise, ter v cerkvah, 
kajti za Boga ni nikdar nič preveč: nobena cerkev ni 
prevelika in nikdar ni preveč molitve. Pametni ljudje so 
iz sveč naredili celo ure. 
 
Sveče so bile dragocene, ker je prvič vosek redka 
dobrina, drugič pa zaradi dolgotrajne in kompleksne 

izdelave. Svečar je obesil stenj na palico in potem stenja namakal v stopljeni 
vosek. Stenj je pomočil prvič, dvignil, malo počakal in zopet naslednjič itd. 
Vmes je nanose zgladil, popravil, dokler sveča ni dobila potrebne debeline. 
Tudi stenj pomemben. Če je bil predebel je sveča prehitro gorela, če je bil 
pretenak zopet ni bilo prav.  
 
Ob spočetju nas je Bog obdaril z vsemi lastnostmi in talenti, ki naj bi jih po 
Njegovem v življenju potrebovali. Preko voska pa ti talenti zažarijo. Nato nas 
preko sveta in družbe pomaka v stopljeni vosek, ki najprej predstavlja krst, 
nato našo vzgojo v družini, šolanje v šolah in drugod, da bi prišli naše 
sposobnosti in talenti do izraza. Pri zakramentu svete birme pa nas prižge, da 
zasvetimo v vsej svoji lepoti. 
 
Kristjan je sveča, ki naj bi ljudem razsvetljevala pot do Boga, obenem pa 
ogrevala mrzla srca in življenja. Zato je kristjan pomemben del našega sveta. 
Vsake toliko časa mora svoj stenj malce prirezati, da ne bi prehitro zgorel ali 
pa da se ne bi preveč kadilo. Včasih se zgodi, da je potrebno svečo pretopiti, 
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to se zgodi ob spreobrnjenju, ko se kristjan sreča s tisto ljubeznijo, ki 
spreminja svet.  
 
Ob neuradnem koncu Božičnega časa (uradni konec je na nedeljo Jezusovega 
krsta) Cerkev praznuje praznik Jezusovega darovanja. Jožef in Marija sta 
morala po Mojzesovi postavi odkupiti prvorojenca, tako da sta darovala dve 
grlici ali dva golobčka. Ime svečnica prihaja iz blagoslavljanja sveč, ki jih na 
ta dan blagoslovimo in jih verniki lahko potem blagoslovljene odnesejo 
domov. Da bi nas blagoslovljena sveča opominjala in spodbujala k 
vsakodnevnemu darovanju.  
 
Na svečnico redovniki in redovnice praznujejo svoj dan posvečenega življenja 
in življenjskega darovanja. Zakaj sveča je simbol darovanja, saj pri gorenju 
porablja samo sebe. Kristjanovo življenje je eno samo darovanje. Ker je sveča 
danes nekaj samoumevnega, je sploh ne opazimo, kakor ne opazimo 
darovanja neštetih mož in žena, zaradi katerih naš svet stoji pokonci. Pa ne 
samo svet, naša župnija, vaše družine, naša škofija, gasilska in druga društva. 
Vse je odvisno od darovanja časa, talentov življenja, ki ga nekateri/e darujejo, 
da stvari lepo in prav funkcionirajo.  
 
Pa ni vse odvisno sam od prostovoljcev. Nešteto je ljudi, ki se darujejo za naš 
blagor: zdravniki, zdravnice, policisti, vojaki, uradniki, čistilke. Nekatera dela 
so plačana, vendar nobena plača ne more izplačati nevarnosti, tveganja, 
katerim so nekateri izpostavljeni pri svojem delu, za naš blagor. Lahko 
rečemo: 'saj jim tega ni treba opravljati'. Toda kdo ga pa bo potem?  
 
Darovanje je smisel in poanta krščanskega življenja. Bog daruje samega sebe 
v jaslicah, na križu, v zakramentih. Nenehno se ponižuje, da bi bili mi 
povišani. Nenehno umira, zato, da bi mi živeli. Ne neha nas ljubiti, zato, da bi 
mi uživali v naših malih sebičnostih, ups ne, da bi mi živeli srečno življenje in 
nekoč večno življenje v nebeškem kraljestvu.  
 

STATISTIKA 
 
Kristjanov plamen ne sme ugasniti. Čez celotno leto 2018, je povprečno 
približno 612 vernikov ob nedeljah in praznikih skrbelo, da bi stenj pravilno 
gorel in da voska ne bi zmanjkalo. 
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V letu 2018 je bilo narejenih 13 novih svečk in 15 svečk je dogorelo in se 
pridružilo svojemu stvarniku, od teh je 12 dogorelo v posvečujoči milosti. Za 
ostale pa bo potrebno darovati še nekaj maš in dobrih del, da bi se jih tudi te 
pridružile svetnikov v nebesih. 
 

FINANČNO POROČILO ŽUPNIJE DOLENJA VAS 
 
Hvala vsem, ki velikodušno darujete svoje darove pri nedeljskih puščicah, ofrih in 
drugih priložnostih. Zato Vas želim seznaniti, kako so bili ti darovi tekom leta 
porabljeni.  
 

Znesek vseh darov in drugih prihodkov znaša: 41.169,45€ (lansko leto: 51.526,66 €) 
 

Darovi z naslova nedeljskih in prazničnih puščic (vključno z ofri ob žegnanjih, ter na 
prvo nedeljo v mesecu): 26.949,08€ (lansko leto: 28.654,04 €) 
Darovi iz nabiralnikov: 1.395,70€ (lansko leto: 3.644,11 €) 
Darovi iz drugih puščic (pogrebi, poroke, MIVA itd.): 1.611,23 € (lansko leto: 3.990,96 €) 
Darovi posameznikov in podjetij, odprodaja hlodovine za obnovo Rakitnice, kot zvonov: 
8.833,71 € (lansko leto: 15.237,55 €) 
 

Vsi odhodki župnije znašajo: 56.804,41€ (lansko leto: 25.292,49 €) 
 

Elektrika (vse cerkve in stavbe): 1.946,40 € (lansko leto: 1.639,5 €) 

Pastoralna dejavnost (učbeniki, oznanila, verski tisk, paramenti za bogoslužje, cerkvena 
oprema itd.): 9.468,64 (lansko leto: 8.017,22 €),  

Obveze oddane na nadškofijo: 1.372,95 €(lansko leto: 1.116,62 €) 

Vzdrževanje (vseh cerkva in drugih stavb, obnove, beljenje, kemblji): 38.125,36 € 
(lansko leto 7.674,95 €) od tega 

za zvonove: 27.352,25 €,  

posodobitev oken v Rakitnici: 789,44 €,  

ostala dela v Rakitnici: 6.100,00 € 

material za obnovo črt na parkirišču: 132,43 € 
 

Administrativni stroški: 86,07 € (lansko leto:  310,62 €) 

Takse, davki itd.: 204,52 € (lansko leto: 15,96 €) 

Zavarovanje: 990,96 (lansko leto: 640,97 €) 

Računovodstvo: 1.012,06 (lansko leto: 1.700,72 €) 
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Varovanje: 1.817,40 € (lansko leto: 1.787,96 €) (v letu 2018 je bilo 5 interverncij brez 
osebne ali gmotne škode 

Voda in komunalne storitve:  578,22 € (lansko leto: 509,77 €) 

Prispevki (RTV, gozd. zborn., itd.): 153,00 (lansko leto: 408,23 €) 

Stroški bančnega poslovanja: 535,93 €(lansko leto: 418,08 €) 

Telefon (povezano z varovanjem): 512,34 (lansko leto: 391,39 €) 
 

Skupaj s prenosom iz lanskega leta, stanje župnijskih financ (gotovina in bančni račun) 
dne 31.12.2018 znaša: 15.330,32 (lansko leto: 26.234,17 €) 
 

Pojasnilo: finance duhovnika in finance župnije so ločeni. Duhovnik živi od mašnih darov, to je 
17,00 € na dan. Darovi za vsako drugo, tretjo ali četrto sveto maše so oddani na škofijo. Duhovnik 
lahko sprejem dar ob podeljevanju zakramentov, štolnino ob pogrebih, ki znaša 29,00 €. Prav tako 
mu pripada en ofer na leto, bera, ter drugi darovi, ki mu jih verniki namenijo. Iz vseh teh darov si 
duhovnik plačuje zavarovanje (obvezno, dodatno, zdravstveno, pokojninsko, itd.), osnovne 
življenjske stroške (obleka, hrana, zdravila itd.), ter vse ostalo, kar je potrebno (avto, telefon, internet, 
itd.). Povprečno na mesec duhovnik v župniji Dolenja vas dobi 585,87 € + ofer na zahvalno nedeljo. 
Hvala vsem za vse darove, tako v obliki denarja, kakor v naturalijah (drva, jajca, meso itd.) 
 
Vsa ostala denarna sredstva, ki se zbere pri verski dejavnosti (puščice, nabiralniki, darovi namesto 
cvetja na grob, donacije itd.) pa pripadajo župniji oz. škofiji.  
 

Če ima kdo pomisleke o finančno-gospodarskem vodenju župnije ima v času uradnih ur 
pravico do vpogleda finančno-gospodarskih knjig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

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

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 
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SI56 0232 1008 9142 471 (NLB d.d.)   
D.št.: 51131021 
 
V nedeljo 6.1.2019 ste pri ofru za ta namen darovali: 919,39 € Poleg tega ofra, so posamezniki in 
podjetja (do 14.1.2019) darovali: 371,51 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni! 
 
Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski 
račun župnije Dolenja vas! 
 

OBVESTILA 
 

 Letos bo slovesnost svete birme potekala, v soboto 11. maja ob 10-ih. Kdo bo 
birmal še ni znano. Slovesnost prvega svetega obhajila pa bo v nedeljo 28. aprila 
ob 10-ih. 

 Zaradi personalnih sprememb v Ljubljanski nadškofiji je 1. januarja pretekel 
mandat dekana, ribniškemu župniku. Le ta je postal arhidiakon (nadzornik dekanij 
Ribnica, Grosuplje, Cerknica). Novi g. dekan je župnik iz Velikih Lašč. Prodekan 
pa ostaja župnik iz Sodražice. 

 Če kdo čuti željo po darovanju in služenju, vabljen, da v nedeljo zvečer prevzame 
»mežnarnjenje« (pobiranju puščice, branje beril, zvonjenje med mašo…). V 
mnogih župnijah lahko opazimo može in žene, ki z veseljem opravljajo ta posel. 
In jim še posebno v jeseni življenja daje ta zadolžitev smisel za življenje. Še 
vedno se išče dobra duša, ki bo prevzela mežnarjenje v Rakitnici in v župnijski 
cerkvi. 

 Blagoslov svetega Blaža: Ker ima nedeljska mašna daritev absolutno prednost 
pred vsemi pobožnosti in letos god sv. Blaža sovpada z nedeljo 3.2., bo popoldne 
ob 14-ih poseben obred za vse tiste, ki želite biti deležni tega blagoslova.  

 
 

DARITEV 
 

Daritev bodi ti življenje celo: 
Oltar najlepši je -- srca oltar, 

Ljubezen sveta v njem -- nebeški je žar, 
Gospodu žrtva -- vsako dobro delo. 

O, da srce gojilo bi vsekdar 
Ta sveti žar, naj živo bi gorelo, 
Enako kresu vedno ti plamtelo, 
Bogu in domu žgalo vreden dar! 
Odločno odpovej se svoji sreči, 
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Goreče išči drugim jo doseči, 
Živeti vrli mož ne sme za se. 

Iz bratov sreče njemu sreča klije, 
Veselje ljudsko njemu v oku sije, 

In tuja solza mu meči srce! (Simon Gregorčič) 
 
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/ 


