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Ž i v l j e n j e ,  n e  h o b i  
 

Kaj se zgodi, ko vero potisneš v tisto sfero, ki jo imenujemo 

prosti čas? Vera postane dolgčas, nerazumljivo ponavljanje 

nekih obredov in resnic, ki jih ne sprejemaš, ker jih ne 

razumeš. Zakaj bi se v prostem času ukvarjal z nečim, kar ne 

razumem? A tudi vsakdanje življenje ni povsem razumljivo. 

Ampak ga vseeno sprejemamo. Če ga ne, se pa zakadimo ali 

pa zapijemo. A življenje je tukaj, kakor Jezus Kristus.  

 

Vsega se ne da razumeti, potrebno pa je sprejeti. Če ne 

sprejemaš se zgodi, da se začnem boriti z mlini na veter.  Rad 

bi vse spremenili, a vrtiš se kakor v začaranem krogu. 

Poizkusiš tukaj, poizkusijo tamkaj: »Lisice imajo 

brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa 

nima, kamor bi  glavo naslonil .« (Mt 8,20) a nobena 

dejavnost, noben trud ne prinese miru, v nemirno od življenja 

preobremenjeno srce. 

 

Res je, kar pravi sveti Avguštin: »Nemirno je naše srce, 

dokler se ne spočije v Tebi o Gospod«. In ko  spregovoriš o 

veri, o Jezusu, še nekako gre, ko pa spregovoriš o sveti maši 

in sveti spovedi, pa se zamahne z roko. Kaj pa je vera, kaj pa 

je Jezus brez svete maše in brez svete spovedi? Nič, prazna 

filozofija, prazna ideologija, fantazma razočaranega otroka.  

 

Zato vera ne sme biti hobi, mora biti način življenja. Četudi 

ga ne razumeš v vseh odtenkih. Kakor pravi Bog Pavlu: 

»Dovolj ti je moja milost«. Milost, ki prihaja iz obiskovanja 

nedeljske maše, opravljanja spovedi in ko tu pa tam, svojo 

dušo izpostaviš sevanju Jezusa iz (zaprtega) tabernaklja.  



 

 

 
 
 

Malokdo opazi ta poseben predmet, ki je praktično v vsaki cerkvi. Nekateri 

ga pri raznih obredih in molitvah uporabljajo vsak dan. Ta predmet je 

cerkvena klop.  

 

Cerkvene klopi v župnijski cerkvi v Dolenji vasi so bile izdelane oziroma 

postavljene leta 1898, po pripovedovanju so iz mizarske delavnice v Škofji 

Loki. Skratka od leta 1898 klopi v župnijski cerkvi omogočajo vernikom, na 

srečanje z Jezusom, sodelovanjem pri bogoslužju.  

 

Pridite kdaj v župnijsko cerkev kakih 10 minut pred začetkom svete maše 

ali drugega obreda. Usedite se na klop. Primite te 125 let stare cerkvene 

klopi, skušajte si predstavljati, koliko vernikov se je skozi ta leta zvrstilo v 

teh klopeh. Pa so še kar tukaj. Stare so, prav gotovo, na določenih mestih že 

prav zlizane in zdelane, pa razmajane in vanje so različni rodovi vrezali 

določena znamenja, morda tudi, ker niso razumeli pomena obreda pa so se 

tako preganjali dolgčas.  

 

Cerkvene klopi nam pomagajo pri sodelovanju in razumevanju svetih 

obredov. Tako nam psalm pripoveduje o Bogu, ki sedi na prestolu: »Bog 

kraljuje nad narodi,  Bog sedi na prestolu svoje svetosti. « (Ps 

47,9) Cerkvena klop vernika napravlja svetega. Kraljica Elizabeta je nekoč 

izjavila, da je najbolj neudoben stol v palači njen prestol. Cerkvena klop ni 

udobna, kakor domači fotelj, temveč je mrzla, neudobna, stesana iz trdega 

lesa. Toda kakor kraljico, kakor papeža, tako tudi Boga sedenje na prestolu 

simbolizira oblast, službo, poslanstvo in pomen.. In tako tudi nam cerkvena 

klop daje določeno oblast – nad lastnim življenjem, jaz sem tisti, ki odloča 

ali bom veren v nebesih ali preklet v peklu. Cerkvena klop je kot prestol, ki 

ponazarja našo službo, naše poslanstvo, da živimo in delamo kot kristjani. 

PRIPOMOČKI ZA VEROVANJE 



 

In konec koncev nam cerkvena klop daje pomen – ponižnega poslušalca, da 

postane ponižen izvrševalec Božje volje: »Ne pojde v nebeško 

kraljestvo vsak, kdor mi pravi:  »›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor 

uresničuje voljo mojega Očeta,  ki  je v nebesih.« (Mt 7,21) Ko 

poslušamo Božjo besedo, ko poslušamo njeno razlago v pridigi, takrat 

sedimo. Ko počastimo najsvetejše in najpomembnejše dele svete maše: 

kesanje, slava, spremenjenje, prošnje, takrat pa stojimo. Kakor v šoli tako 

tudi v cerkvi, pri poučevanju sedimo.  

 

Sedenje v cerkveni klopi nam daje tudi dostojanstvo Božjega otroka: 

»Kateremu izmed angelov je kdaj rekel:  Sédi  na mojo desnico,  

dokler ne položim tvojih sovražnikov za podnožje tvojih nog ?« 

(Heb 1,13) Ko se usedemo v cerkveno klop se usedemo na Božjo desnico. 

Sedeti v cerkveni klopi je znamenje izvoljenosti, kakor tudi verskega 

poguma, saj vsakemu ni dano priti v cerkev: »Trda je ta beseda. Kdo jo 

more poslušati?« (Jn 6,66) 

 

Cerkvena klop torej ni kar tako, nekakšen nujen dodatek v cerkvi. Kakor je 

bilo rečeno pri cerkvenih vratih prejšnji mesec, so tudi klopi po nekaterih 

cerkvah izredno okrašene in izrezljane. Seveda odvisno od pomembnosti 

cerkve in darežljivosti njenih dobrotnikov.  

 

Če so v preteklosti v cerkvene klopi vaši predniki izrezovali znamenja svoje 

nevere (dolgčasa), pa se skušajte mi zavedati, kako nam cerkvene klopi 

lahko pomagajo k verovanju: ko sedimo v cerkveni klopi se zavedamo 

svojega krščanskega dostojanstva, poslanstva, službe, pomena, pa tudi 

oblasti.  

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Vsi starši, kateri bi radi, da Bog njihovim otrokom podeli dar vere, lahko 

svoje otroke prinesejo h krstu.  

 

19. februarja. Obvezna priprava na krst, ki se jo udeležijo starši in botri bo 

15. februarja ob 19-ih. 

 

Pred pripravo naj se starši oglasijo v župnijski pisarni ob petkih od 16-17, 

zaradi vpisa v krstno knjigo. Datumi priprav na krst se lahko spremenijo, 

spremljajte aktualna tiskana in nedeljska oznanila.  

 

 
 

Pri Judih je sveti dan v tednu sobota. Ker je Bog Izraelsko ljudstvo izpeljal 

iz egiptovske dežele v noči iz petka na soboto. Za nas katoličane pa je 

nedelja sveti dan, ker je v nedeljo Jezus vstal od mrtvih. Spoštovanje nedelje, 

to je obiskovanje in sodelovanje pri nedeljskih svetih mašah je vzgoja otroka 

v veri, da če je lahko Bog zlo, ki ga predstavlja Jezusova smrt na križu, obrnil 

v dobro, tako da je Jezus vstal od mrtvih, je dovolj vsemogočen, da lahko 

tudi zlo v našem življenju obrne v dobro. Ter ima tako tudi trpljenje, ki je za 

vsakega človeka prej ali slej neizogibno, smisel. Da boste otroka v tem 

vzgajali, ste obljubili pri svetem krstu. In če vi svoje obljube ne držite, jo jaz 

ne morem izpolniti, ter zato otrok ne more obiskovati, izdelati verouka, ter 

pristopiti k svetemu obhajilu ali sveti birmi. Vse nedelje pa se izpolnijo v 

nedelji Velike noči.  

ZAKRAMENT SV. KRSTA 

VEROUK 2022/2023 



 

 

Obiskovanje nedeljske svete maše pa ni samo vzgoja otroka, v veri, da je 

Jezus vstal od mrtvih, temveč tudi vzgoja odraslih. Verouk traja 8-9 let, 

nemogoče je v tem času vse izvedeti o evangeliju in krščanskem nauku. In 

spomin po parih letih zbledi. Odrasli, ki po birmi končajo s praktičnim 

verskim udejstvovanjem, počasi pozabijo. Ostanejo nekakšni fragmenti 

neke vere, taka vera pa velikokrat ne more odgovoriti na vse izzive odraslega 

življenja: otrok – otroški problemi, odrasli – odrasli problemi. A veliko 

odraslih živi otroško vero, ki ne more ogovoriti izzivom odraslega življenja.  

 

Pa v bistvu potrebuješ samo malce Božje milosti, ki se te dotakne pri 

nedeljski sveti maši, potrebuješ samo to, da od časa do časa odložiš breme 

in greh svojega življenja pri spovedi.  Birma ni zaključek, temveč šele 

začetek, kakor se po koncu osnovne šole življenje ne zaključi, temveč šele 

začne. Zato se morajo tudi odrasli vzgajati in utrjevati v veri. In za utrjevanje 

odraslih je namenjena nedeljska sveta maša. Saj vera ni nekaj statičnega, 

temveč je kakor živ organizem, ki ima svoje vzpone in padce. Zato moramo 

nekako vzdrževati primerno raven vere, da lahko vzdržimo izzive 

vsakdanjega življenja. Tudi odrasli morajo biti v navzočnosti živega Boga, 

če hočejo dobro živeti.  

 

V mesecu februarju bo verouk potekal: 

 

Od 1. do 5. razreda: 6.2.2023 in 20.2.2023 

 

Od 6. do 8. razreda: 13.2.2023 in 27.2.2023 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Urnik svetih maš: 

 

Ponedeljek, sreda, četrtek in petek ob 18-ih 

Torek in sobota: 8-ih 

Nedelja ob 8-ih in 10-ih 

 

Urnik svetih maš se lahko spremeni. Spremljajte nedeljska oznanila! Ob praznikih je 

urnik svetih maš napisan posebej!  Mašni nameni se pobirajo na prvi petek v času 

uradnih ur za naslednji mesec (npr. marca za april) 

 

Župnijska cerkev je za osebno molitev odprta 

vsak dan od 9-ih do 18-ih 

 
Zakrament svete spovedi lahko opravite (razen če pride kaj vmes): 

• pol ure pred večerno sveto mašo  

• po dogovoru 

 

Ob zadnji (smrtni) uri, oz. ko opazite, da se življenje zaključuje, poskrbite, da 

boste prejeli poslednje zakramente! Zvoniti po toči je prepozno! Ker noben 

človek ne more biti 24 ur na dan, 365 dni na leto na razpolago, se včasih zgodi, 

da nisem na razpolago. V tem primeru se obrnite na sosednje župnije.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAŠNI NAMENI – FEBRUAR 2023 



 

Mesečni seznam svetih maš je na voljo zgolj v 

tiskani obliki oz. na oglasni deski. 

 

Češčenje pred Najsvetejšim zakramentom: 

- vsak ponedeljek ob 8.30 z molitveno uro 

(razen če je v nedeljo drugače oznanjeno) 

- vsak četrtek ob 20-ih (21-ih) v tišini      

(razen če je v nedeljo drugače oznanjeno) 

 
 

• Bralci beril lahko v času branja Božje besede masko odmaknejo.  

• Preko e-maila lahko predhodno prejmete berilo, da se doma pripravite, 

v tem primeru pošljite e-mail na: ales.pecavar@rkc.si  

• V primeru, da je bralec odsoten in tisti dan, ko je razporejen ne more 

brati naj poskrbi za zamenjavo.  

 

 

Seznam bralcev beril je na voljo zgolj v tiskani 

obliki oz. na oglasni deski. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRALCI BERIL 

mailto:ales.pecavar@rkc.si


 

 
 

 

Začetek meseca februarja označuje praznik Jezusovega darovanja ali po domače 

svečnica. Mojzesova postava določa, da vsak prvorojenec pripada Bogu. Zato je 

bilo potrebno vsakega prvorojenca odkupiti. Za to so v templju darovali dar – dva 

golobčka. Čeprav je bil Jezus Božji Sin in tega se je Marija zavedala, je Jezus vedno 

delal v skladu z Mojzesovo postavo. In bilo bi čudno, če Marija Mojzesove postave 

ne bi jemala resno.  

 

Bogu se daruje. Od vekomaj, od davnine do danes. Darujemo kot zahvalo za prejete 

milosti, pa tudi kot priprošnja za nadaljevanje milostnega stanja. Pri tem darovanju 

pa vstopi sveča. Moramo se postaviti nekaj stoletji nazaj. Sveče včasih niso bile 

tako dostopne kot danes in prav gotovo ne tako poceni. Danes je v svečah čebeljega 

voska zelo malo ali pa celo nič. Nekoč pa so bile narejene izključno iz čebeljega 

voska, ki je bil redka dobrina. Zato so bile sveče tudi zelo drage. In kaj bomo Bogu 

darovali drugega, kakor tisto, kar nam je najbolj dragoceno. Že sama sveča je 

znamenje darovanja, použiva samo sebe, da daruje svetlobo in toploto. Plamen, 

svetlobo in vonj sveče iz čebeljega voska ne more nadomestiti nobena sodobna 

parafinska sveča.  

 

Kot sveča použiva samo sebe, da imamo toploto, svetlobo in prijeten vonj, se tudi 

določene osebe v naši družbi popolnoma posvetijo Bogu. So darovani kot dva 

golobčka, zato, da imamo lahko Jezusa pri sebi. To so vse Bogu posvečene osebe, 

med katerimi so si redovniki in redovnice izbrali boljše mesto: »Marta, Marta, 

skrbi in vznemirja te veliko stvari ,  a  le eno je potrebno.  Marija si  je 

izvoli la dobri  del ,  ki  j i  ne bo odvzet .« (Lk 10,41-42) 

 

Tudi letos bomo pri svečnici blagoslovili sveče, ki pa jih letos morate prinesti s 

seboj, kakor je Marija prinesla s seboj dva globčka in bila zaradi tega dejanja 

blagoslovljena in blagrovana.  

SVEČNICA 



 

Župnijska pisarna 

je odprta 

petek od 16-17 

 

Mašni nameni se 

pobirajo na prvi 

petek v času uradnih 

ur za en mesec. 

 

Sveta spoved 

Pol ure pred 

večerno sveto mašo 

oz. po dogovoru. 

 

Bolniško 

maziljenje 

Za obisk se 

dogovorite preko 

tel.: 031/347-427 

 

Duhovnik v UKC 

Ljubljana: 

p. Daniel Golavšek 

tel.: 041/613-378 

 

Duhovnik v 

bolnici Novo 

mesto: 

p. Marko Novak 

tel.: 041/742-721 

 

Župnijska cerkev 

je odprta vsak dan 

od 9-ih do 18-ih 

(19-ih poleti) 

Glas svetega Roka – oznanila župnije Dolenja vas 

Odg.: Pečavar Aleš, žpk. Telefon: 031/347-427 

E-mail: ales.pecavar@rkc.si 

 

Božja rokavica 
 

 

Življenje se zgodi, ne pride 

kakor jutranja zaraja ali večerni zahod, 

ko danes si, jutri te pa več ni. 

 

Življenje se zgodi, ker je dogodek,  

premišljeno zasnovan,  

svobodno oblikovan,  

in vrsta dogodkov je tvoje življenje. 

 

Primi življenje, ki se ti ponuja, 

živi ga, kot si želiš, a  

primi ga z rokavico Božje milosti,  

da se ne poškoduješ,  

ker življenje samo je brez milosti.  
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