
 
 
 
 
 

Upanje za mladeUpanje za mladeUpanje za mladeUpanje za mlade    
 

Krik današnjega katoliškega sveta je: premalo se dela za mlade. Vsi škofijski 
sestanki, vse pastoralne konference in vsi župnijski sveti tako na področju 
ljubljanske nadškofije, kakor vesoljne Cerkve se vrtijo samo okoli vprašanja: 
kaj naj naredimo za mlade in z mladimi in kako naj čim več spravimo v 
cerkev. Včasih se mi zdi, da je pomembna samo količina. In če župnik v 
nedeljo in za praznike nima polne cerkve, od tega mora biti 80 % mladine, 
pomeni, da je z njim nekaj narobe. Ne vprašamo pa se, kaj mlad človek 
pravzaprav potrebuje: Potrebuje vzgojo. Potrebuje oporo. Potrebuje krit hrbet. 
Potrebuje skupnost.  
 
Kako bodo mladi živeli odgovorno skupno življenje v državni ali cerkveni 
skupnosti, če se tega niso naučili v domačem gnezdu? Šola, verouk samo uči. 
Vzgajajo pa predvsem starši. In če starši niso vzgojeni, tudi otroci ne morejo 
biti. Jabolko ne pade daleč od drevesa. Če je starši obupajo, če je staršem 
vseeno in vse brez veze, kako bo otrokom kaj pomenilo? Če so starši popolni 
in se z vsakim kregajo, vse kritizirajo, vidijo samo tuje slabosti, napake, 
pomanjkljivosti, zlo, celo na svojih lastnih otrocih – mar bodo otroci videli in 
delali kaj drugače? Seveda so odstopanja, spomnim se kako je neka mati 
pripovedovala, da se ji nekoč ni dalo iti v nedeljo k maši, pa jo je sin »prisilil«, 
da je šla.   
 
Jezusova daritev na križu, ki se ponavzočuje pri Sveti maši, je edino 
krščansko upanje. Če gradimo pastoralo brez Svete maše, gradimo na pesku. 
In zato danes: ne odrasli, ne otroci preprosto nimajo upanja. Ker jim Sveta 
maša nič ne pomeni, pa še ta mora biti Sveti cirkus v čast človeku, ne pa v 
čast Bogu, kar pomeni beseda Bogo-služje. 
 
 

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXIX., št. 9,         
1. september 2019 
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UKRADENE MILOSTI 
 
Slovenija je po samomorih na vrhu evropske, če ne celo svetovne lestvice. 
Večina jih napravi samomor od 10. do 45 leta, skratka mladina. Večina jih je 
kristjanov, katoličanov. Da ne omenjamo zasvojencev z različnimi drogami. 
Pa modernih virtualnih zasvojenosti. Tudi na področju odvisnosti od drog smo 
katoličani na vrhu. Kje je katoliška vzgoja brcnila mimo, da mladi nimajo več 
upanja? Mi odrasli smo jih upanje ukradli.  
 
Bog nam je najbolj blizu, takrat ko mislimo da je najbolj daleč. Jezus je na 
križu mislil, da ga je Bog Oče zapustil, pa je bil On Bog Sin. Ko si v dvomu 
moraš izbrati tisto pot, ki je najtežja, pravijo izkušeni svetniki in svetnice. 
Otroci, mladina tega ne morejo razumeti, kakor ne morejo razumeti, da 
morajo jesti solato, špinačo in kislo zelje, si umivati zobe itd. Odrasli pa bi to 
morali razumeti. Pa tudi če ne razumemo, nekaj napravimo, ker to pač za 
preživetje moramo narediti.  
 
Mi odrasli se včasih obnašamo tako, kakor da so otroci in mladina zabiti in 
neumni. Otroci preizkušajo meje. Že eno leto star otrok nekatere starše tako 
vrti okoli prsta, da je joj. S trmarjenjem in kričanjem lahko doseže vse, celo 
preglasi orgle in prekine Sveto mašo. In noben otrok, ne bo šel nekam, kjer 
sliši ali vidi, da je za starše odveč. Mi odrasli otrokom ukrademo milostne 
trenutke, vsakokrat ko jih damo vedeti, z govorom ali dejanji, da je Cerkev 
nekaj slabega, brezupnega, zgolj neprijetna tradicija ali dolžnost. Nezaslišano 
je, kako se nekateri odrasli katoličani norčujejo iz Svete Rešnje Krvi in Telesa. 
Ko duhovnik vlije nekaj kapljic vode v vino to primerjajo s »špricarjem« - 
kdo bo to resno jemal!!! Vino predstavlja osnovo za Jezusovo božanstvo, 
kapljica vode pa njegovo človeškost, saj je Jezus Bog in človek.  
 
Vsake toliko časa, se najde kakšna pobožna duša, ki vzdihuje, da se v naši 
župnij za mlade nič ne naredi, pa da je premalo dogodkov in podobnega. To 
so naravnost bogokletne besede!!! Zakaj? Ker se vsak dan daruje SVETA 
MAŠA. Mar to ni dogodek, ki je nad vse dogodke? Če to ni dogodek, zaradi 
katerega bi se splačalo vse spustiti iz rok, potem noben dogodek ali srečanje ni. 
In če nam Sveta maša nič ne pomeni, če je nekaj dolgočasnega in zoprnega, za 
to ni kriva Sveta maša, ni kriv duhovnik, ni kriva Cerkev: krivi smo mi sami, 
ker se na Sveto maše ne pripravljamo, se ne vzgajamo in tudi ne vzgajamo. 
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Otroke se vzgaja za Sveto mašo, na te milostne dogodke srečanja z Bogom, od 
porodnišnice dalje. Če se otrok prvič s Sveto mašo sreča pri prvem obhajilu, je 
to slabo. Če pa mora otrok eno leto pred birmo hoditi k Sveti maši, samo zato, 
da se pokaže, pa je to nekaj najbolj groznega. In resnično je čudež, da tak 
otrok pri tem ne zasovraži svojih staršev, Cerkve in Boga.  
 
Nedeljska sveta maša je znamenje in dejanje upanja. Zberemo se, zato, da se 
okrepimo v upanju. Šest dni se ubijamo, a sedmi dan skupaj s Kristusom 
vstanemo v novo življenje. Pri nedeljski sveti maši se tudi učimo in vzgajamo 
živeti, sodelovati skupaj v skupnosti. Če tisti starši, ki so svoje otroke od 
porodnišnice dalje vodili k Sveti maši, vijejo roke od groze, ko se v zmedenih 
časih pubertete otroci oddaljujejo od Božje milosti, kako pomilovanja vredni 
so tisti, katerih otroci se prvikrat srečajo s Sveto mašo pri prvem svetem 
obhajilu. Toda ti otroci, ki so do plenic dalje v navzočnosti Boga v 
Najsvetejšem zakramentu imajo vsaj možnost, bodo vsaj vedeli, kam se lahko 
nekoč vrnejo, po pomoč, po tolažbo, po pripadnost.  Bodo vsaj vedeli, kam se 
lahko spreobrnejo. Kako se bodo tisti, ki nikdar nikjer niso bili? 
 
Starši so tisti, ki svoje otroke vzgajajo. Verouk samo poizkuša naučiti nekaj 
verskih resnic, osvetliti nekaj verskih skrivnosti. A če otrok svojih staršev, 
starih staršev, botrov, sorodnikov, ne bo videl spoštovati zakramentov, Svete 
maše, če jih ne bo nikdar videl moliti, se spovedati v spovednici, če jih ne 
bodo nikdar vzeli s seboj k različnim pobožnostim, k češčenju Najsvetejšega 
zakramenta, potem se ne smejo čuditi, da mladi nimajo upanja, da je mladim 
vse brez veze, da so še bolj zagrenjeni od svojih staršev.  
 
Ljubiti svojega bližnjega ne pomeni samo to, da ga obsipavaš s prijaznostjo, 
da mu nudiš vse možne materialne in duhovne dobrine. Bog me obvaruj 
»prijatelja«, ki mi samo maha s kadilnico, ter me ne vabi tja, kjer je dobrota,  
ter me ne opozori na nevarnosti. Ljubiti svojega bližnjega, pomeni tudi, da te 
skrbi zanj. Da ga opozarjaš na nevarnosti, da mu najhujše tudi preprečiš. Starš, 
ki ima rad svojega otroka mu ne bo pustil vtakniti prst v vtičnico, toda tudi ga 
ne bo prikrajšal za Božjo milost. Če ne moremo hoditi ob nedeljah k Sveti 
maši, k spovedi, k češčenju Najsvetejšega zakramenta, zaradi sebe, zaradi 
svojih zamer in užaljenosti, potem bomo to storili zaradi svojih otrok. Da bi 
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oni morda bili boljši verniki od nas, imeli lepše in srečnejše življenje, več 
koristi od Boga, kakor mi.  
 
Kaj pa storiti, ko se »odrasli« otrok oddalji od Boga in Cerkve? Če ga niste 
skušali navaditi na Božjo prisotnost, ko je bil še kobacajček, ga tudi kot 
odraslega ni potrebno siliti. Vedno pa ga morate vabiti, prositi, tudi na kolenih 
če je potrebno in predvsem veliko darovati, žrtvovati in moliti. Sveta Monika 
je zamudila milostni trenutek, ko je bil njen Avguštinček kobacajček. Toda 
kasneje je napravila veliko dobrih del, veliko je molila, žrtvovala in dosegla: 
njen Avguštinček je postal Avguštin: kristjan, katoličan, duhovnik, škof, 
svetnik in cerkveni učitelj. Ni ga silila, ni mu grozila, temveč samo milo 
prosila, vabila in se zanj žrtvovala.  
 
P.S. Predvsem pa prosite in molite Boga, za nove duhovne poklice in 
stanovitnost že poklicanih, da se bodo otroci nekoč sploh imeli kam vrniti. 
 

VEROUK 
V mesecu septembru se bo začel tudi verouk v župniji Dolenja vas. Vpis bo v 
soboto 14.9. ob 11-ih. Verouk bo ob ponedeljkih potekal po naslednjem redu: 
             
1445 - 1530 :  5. in 6. razred 
1530 - 1615 :  4. in 7. razred 
1615 - 1700 :  3. in 8. razred 
1700 - 1745 :  2. in 1. razred 

 
9 razred bo imel verouk ob sobotah, vsakih 14. dni. Prvo srečanje za učence in 
starše devetega razreda bo v soboto 21.9.2019 ob 900. 
 
Verouk je sicer zastonj, vendar pa obstajajo drugi stroški: elektrike, ogrevanja, 
vode, čiščenja veroučnih prostorov, zato letos znova uvajamo prispevek za 
verouk, ki znaša za prvega otroka 15,00 €, za drugega 10,00 €, itd. V primeru, 
da se otrok izpiše ali je izključen iz veroučne šole, denarja ne vračamo! 
 
Verouk se bo začel v ponedeljek 23. septembra 2019. 
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ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 

 7.9.2019  
 21.9.2019 skupina  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SPREMEMBNA URNIKA 
 
Od septembra dalje bodo svete maše v župnijski cerkvi ob 18-ih razen ob 
ponedeljkih in sredah ko bodo ob 17-ih, ter ob sobotah in torkih, ko bodo ob 
8-ih. 
Ob ponedeljkih ne bo več uradnih ur. Mašni nameni se zbirajo od prvega 
petka v mesecu do 15. v mesecu za en mesec naprej. 

MAŠNI NAMENI OD 1.9.2019 DO 30.9.2019 
 
 

   

Nedelja, 1. september 22. navadna nedelja  

ob 8.00 v Dolenji vasi za žive in pokojne farane ofer za obnove 
 ob 10-ih v Dolenji vasi , 7. dan 

ob 20-ih v Dolenji vasi po namenu ()  
   

Ponedeljek, 2. september Zeno  

ob 17-ih v Dolenji vasi   

   

   

Torek, 3. september Gregor Veliki  

ob 18-ih v Dolenji vasi   

   

   

Sreda 4. september Rozalija  

ob 17-ih v Prigorici  Adoracija od 21-22-ih 
   

   

Četrtek 5. september mati Terezija  

ob 18-ih v Dolenji vasi   

   

   

Župnik bo zagotovo v župnijski pisarni: 
� 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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Petek 6. september Zahrija  

ob 18-ih v Dolenji vasi v zahvalo in Božji blagoslov ). prvi petek 
 oddana  

   

Sobota 7. september Regina  

ob 8-ih v Dolenji vasi za nove duh. poklice in stan. poklicanih  
   

Nedelja 8. september 23. navadna nedelja Rojstvo device Marije 

ob 8.00 v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
 ob 10-ih v Dolenji vasi  

 oddana  
ob 20-ih v Dolenji vasi v zahvalo za življenje  

   

Ponedeljek  9. september Peter Klaver  

ob 17-ih v Dolenji vasi   

   

   

Torek, 10. september Nikolaj Tolentinski  

ob 8-ih v Dolenji vasi   

 za božji blagoslov in varstvo (), oddana  

   

Sreda 11. september Bonaventura  

ob 17-ih v Prigorica  Adoracija od 21-22-ih 
 v dober namen (), oddana  

   

Četrtek 12. september Marijino ime  

ob 18-ih v Dolenji vasi   

   

   

Petek 13. september Janez Zlatousti  

ob 18-ih v Dolenji vasi   
   
   
   

Sobota 14. september Povišanje svetega Križa  

ob 8-ih v Dolenji vasi  Vpis k verouku ob 11-ih 
   

Nedelja 15. september 24. navadna nedelja Žalostna M. Božja 

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi   

   
ob 20-ih v Dolenji vasi   

   

Ponedeljek 16. september Korneliji in Ciprijan  

ob 17-ih v Dolenji vasi   
   

Torek, 17. september Robert Bellarmin  

ob 8-ih v Dolenji vasi č.g. Gliebe Jožef  
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Sreda, 18. september Jožef Kupertinski  

ob 17-ih v Prigorici ) Adoracija od 21-22-ih 
   

Četrtek, 19. september Januarij  

ob 18-ih v Dolenji vasi   
 za zdravje in mir ), oddana  
   

Petek, 20. september Andrej Kim  

ob 18-ih v Dolenji vasi   
   

 
   

Sobota, 21. september Matej  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
 

   

Nedelja 22. september 25. navadna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi   
ob 20-ih v Dolenji vasi   

 

Ponedeljek 23. september pater Pij  

ob 17-ih v Dolenji vasi   
 

   

Torek, 24. september Anton Martin Slomšek praznik 

ob 8-ih v Dolenji vasi   
   

Sreda, 25. september Sergij  

ob 17-ih v Prigorici  Adoracija od 21-22-ih 
   

Četrtek, 26. september Kozma in Damjan  

ob 18-ih v Dolenji vasi   
   

Petek, 27. september Vincencij Pavelski  

ob 18-ih v Dolenji vasi v zahvalo Magdaleni Gornik za ozdravljenje  
 

   

Sobota, 28. september Venčeslav  

ob 8-ih v Dolenji vasi v zahvalo ()  
 

   

Nedelja 29. september 26. navadna nedelja nadangel Mihael 

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi   
ob 20-ih v Dolenji vasi   

 

Ponedeljek 30. september Hieronim  

ob 17-ih v Dolenji vasi   
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• 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. 

 
Ob smrti Podgorelec Ane so za svete maše darovali: 1x Tini sodelavci, Feliksovi sodelavci. Ob smrti Žagar Martina so za svete maše darovali: 
Oražem Bernarda, Vojvodič, Češarek M., bratranec Klemen. Maše bodo opravljene  oz. oddane tekom leta. Spremljajte župnijska oznanila. 
 

ZAHVALA  
 
Hvala vsem, ki nedeljo za nedeljo v ugodnih in neugodnih okoliščinah 
vztrajno obiskujete nedeljsko sveto mašo, prejemate ostale zakramente in 
častite Najsvetejši zakrament. To slednje zadržuje Božjo kazen in užaljenost. 
S prejemanjem zakramentov dajete upanje in smisel življenja tudi meni 
duhovniku, ker je to duhovnikova primarna služba. Hvala tudi vsem, ki 
darujete svoje molitve in žrtve za nove duhovne poklice in stanovitnost že 
poklicanih. 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
V nedeljo 4.8.2019 ste pri ofru za ta namen darovali: 1.002,98 €  
 

Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 19.8.2019) darovali:); anonimno za 
obnove v župniji; v skupnem znesku: 405,02 € 
Vsem Boghlonej in Bog povrni! 
 

Vsem, ki boste pripravljeni sodelovati 
se že v naprej zahvaljujem, ter kličem 
na Vas Božjega blagoslova. Bohlonej, 
ter Bog povrni! 
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Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski 
račun župnije Dolenja vas! 
 

INFORMACIJE O VEROUKU 
 

Glavni namen verouka je napraviti nekaj dobrega za otroke, ki ga 
obiskujejo. Tega se zavedajo starši in kateheti, pri čemer je treba upoštevati 
osnovna načela kulturnega obnašanja. 

1. Potreben je reden obisk veroučnih ur (vsaj 75-odstotna udeležba). V 
primerih brezbrižnega zamujanja lahko katehet pošlje učenca domov z 
neopravičeno uro. 

2. Za odsotnost od veroučne ure je treba v štirinajstih dneh prinesti pisno 
opravičilo, ki ga lastnoročno napišete in podpišete starši. Možno je tudi 
ustno opravičilo staršev osebno ali po telefonu. 

3. Za opravičen izostanek se štejejo: zdravstvene težave ali smrt v družini.  
4. K vsaki uri otroci prinesejo urejen, DELOVNI ZVEZEK Z NAREJENO 

DOMAČO NALOGO, UČBENIK, TER PERESNICO. V primeru 
odsotnosti se otrok sam pozanima, kaj je za nalogo, in jo naredi. 

5. Če ste pri maši v cerkvi, kjer ne delijo listkov, starši na listek ali na 
album napišete, kje ste bili pri maši, in se podpišete. 

6. Starši poskrbite, da otrok redno izpolnjuje dolžnosti, ter manjka pri 
verouku ali maši le iz res tehtnih in upravičenih razlogov. Starši ste 
otroku prvi zgled vere in poštenosti. 

7. V primeru kakršnih koli želja ali morebitnih težav vas prosimo, da se 
brez odlašanja pogovorite s katehetom. 

8. Katehet ima pri uri pravico učenca odstraniti iz razreda, če ta kljub 
večkratnim opozorilom ne pokaže osnovne pripravljenosti za sodelovanje. 
V primeru večjih težav in ob nesodelovanju staršev lahko s pristankom 
župnika učencu trajno prepove obiskovanje verouka.  

9. V učilnici otroci ne uporabljajo raznih naprav (gsm, mp3, tabličnih 
računalnikov). 

10. Vsi veroučenci, ki želji prejeti zakrament svete birme v Dolenji vasi, 
morajo obvezno eno leto ob nedeljah in praznikih ministrirati 
(običajno v sedmem razredu). 
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CENE VEROUČNIH KNJIG 

 

1. razred: 10,00 € (v eni vezavi je učbenik in delovni zvezek) 
2. razred: 10,00 € (v eni vezavi je učbenik in delovni zvezek) 
3. razred: 10,00 € (v eni vezavi je učbenik in delovni zvezek) 
 
  učbenik  delovni zvezek 
4. razred:   8,50 €  5,50 € 
5. razred  8,50 €  5,50 € 
6. razred  8,50 €  5,50 € 
7. razred  8,50 €  5,50 € 
8. razred  8,50 €  5,50 € 
9. razred       12,00 € 
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PRIJAVNICA ZA VEROUK 
 
 

VEROUČNA PRIJAVNICA  

2019/2020 
 

Ime in priimek: 

 

Datum in kraj rojstva:  

 

Datum in kraj krsta: 

 

Priimek in ime očeta: 

 

Priimek,  
dekliški priimek in ime matere 

 

Naslov bivanja: 

 

Telefon na katerega  
ste dosegljivi v času  
verouka: 

IZJAVA STARŠEV 

Podpisani/a ____________________________ se strinjam s Pravilnikom veroučne 
šole ter v šolskem letu 2019/20 vpisujem svojega otroka k verouku. 

Datum: ____________________                 Podpis: ______________________ 

 
Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe Župnije Dolenja vas. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Oče: 
 
 

Mati: 
 
 

Št. razreda v katerega 
vpisujete otroka:  
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MOLITEV PRED IN PO UČENJU 
 
Gospod Jezus, preden se sklonim nad knjigo, Dvigam svoj pogled k tebi. Prosim te, 
blagoslovi moje učenje, naredi iz njega pomembno delo; naj svoje napore združim z 
napori vsega sveta; naj svoje delo povežem s težkimi skrbmi delavcev in kmetov; naj ga 
zlijem v eno s pisanjem uradnikov, z računi inženirjev, s pregledi zdravnikov; naj ga 
spojim z nenehnim delom naših mater; naj ga vpletem v apostolska  pota duhovnikov in 
misijonarjev; naj ga zedinim s tvojim ponižnim delom v Nazaretu in s tvojo zadnjo 
žrtvijo na križu, da bo tako študijska miza oltar, moje učenje daritev in da se bo moj 
napor, združen z naporom vsega sveta in s Tvojim, v velikem zagonu, dvignil k Bogu. 
Amen. 

 
 

Gospod, veselo ti darujem utrujenost po napornem učenju. Naj bo vse moje življenje 
nenehno iskanje tvoje volje. Po Kristusu, našem Gospodu. 

 

ČE POTREBUJETE MOLITEV 
 

Če je kdo v posebni stiski: duhovni ali fizični. Ali pa trepeta za blagor svojih bližnjih, 
zaradi različnih razlogov, mi lahko pošlje prošnjo za molitev. Z veseljem bom daroval 
svoj prosti čas, da poizkusim izprositi Božjega blagoslova za Vas in za Vaše bližnje. V 
spodnji obrazec napišite molitveni namen, ter mi nepodpisanega, v neoznačeni ovojnici 
pošljite na naslov: Župnija Dolenja vas, Strma pot 2, 1331 Dolenja vas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/ 

Prosim za molitveno pomoč za naslednjo stisko, težavo, problem, preizkušnjo 
itd.: 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 


