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Kandidat za vstop h kartuzijanom ali trapistom (najstrožji red 

v katoliški cerkvi) čaka od 7. do 10 let. Klarise in 

karmeličanke ustanavljajo nove in nove samostane. Po drugi 

strani pa morajo Šolske sestre, uršulinke, frančiškani zapirati 

svoje samostane (po vsej verjetnosti bo tudi Nova Štifta prej 

ali slej zaprta). Da ne omenjamo škofov, ki imajo težave, kje 

naj najdejo duhovnike, ki bi hoteli ali bi bili sposobni sprejeti 

župnijo. Veliko mlajših duhovnikov bi si raje prestrelilo 

koleno, kakor da bi šli za župnike. In tisti, ki postanejo 

župniki, po nekaj letih obupajo. Ter menjavajo župnije kot 

po tekočem traku.  

 

Nobena sinoda, noben sestanek ne bo pomagal, če ne bomo 

laiki in kleriki začeli svoje vere resno jemati. To pomeni 

malce manj afnanja s formo (kako, kje in kdo nam bo podelil 

zakramente), ter malce več ukvarjanja z vsebino – kaj 

dejansko pomeni, da je Jezus vstal od mrtvih in sedaj živi v 

podobi svetih zakramentov. Bog ne bo pošiljal duhovnikov 

tja, kjer vere ne jemljejo resno, kjer so všečki na Facebooku, 

bolj pomembni od dejstva, da gredo ljudje po smrti direktno 

v vice ali pekel, ker po nebesih, po Jezusu v svetih 

zakramentih sploh ne hrepenijo.  

 

Ali človek lahko zahrepeni po Bogu? Lahko, če si upa reči, 

kot Marija: »Zgodi se po tvoji volji«. Prihaja najlepši mesec 

– Marijin maj. Naj Vam Marija izprosi hrepenenje po Jezusu 

v svetih zakramentih. Kajti v tem je rešitev, moč in življenje, 

za vsakega, ki se ima ali hoče biti katoličan/ka.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katoličani verujemo v vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih, ter v Jezusovo 

navzočnost v svetih zakramentih. Zaradi te vere pričakujemo da bomo nekoč 

deležni večnega zveličanje, to je večnega življenja v nebeškem kraljestvu.  

 

Vsak katoličan je sam odgovoren, da bo živel v skladu z vero in naukom 

Cerkve. Te odgovornosti je oproščen tisti, ki ni pri zdravi pameti, da bi se 

sam o tem odločal, npr. otroci, starejši, bolniki, umirajoči itd. V tem primeru 

morajo svojci in bližnji poskrbeti, da omenjene osebe redno prejemajo 

zakramente svete spovedi, svete evharistije in bolniškega maziljenja 

(poslednjega olja).  

 

Nihče ne more živeti z Bogom, če mu popolnoma ne pripada. Zato 

katoličani, po svoji veri v Jezusovo skrivnostno navzočnost v svetih 

zakramentih, s prejemanjem svetih zakramentov vstopamo in obnavljamo 

milosten odnos z Bogom in milost je za zveličanje potrebna. Molitev, dobra 

dela, razne pobožnosti lahko pomagajo k milostnemu odnosu z Bogom, ne 

morejo pa nadomestiti edine zveličavne milosti, ki jo prejemamo preko 

svetih zakramentov. Prav tako ne morejo ohranjati milostnega stanja z 

Bogom: »Vsak človek prejme v svoji  neumljivi  duši večno 

plačilo takoj po smrti v posebni sodbi –  ki postavi njegovo 

življenje v odnos do Kristusa –  bodisi prek očiščevanja (vice),  

bodisi s takojšnjim vstopom v nebeško blaženost,  bodisi  s  

takojšnjim pogubljenjem za vekomaj.« (KKC 1022). 

 

V primeru, da katoličan umre brez poslednjih zakramentov, pa je sicer v času 

zemeljskega življenja redno prejemal zakramente svete spovedi in 

evharistije (zapovedani prazniki, nedeljska sveta maša, prvi petki itd.) je 

njegova duša podvržena prečiščevanju v vicah: »Tistim, ki  umrejo v 

Božji milosti in Božjem prijateljstvu, a so nepopolno očiščeni 

(predno in redno prejemanje zakramentov, a brez poslednj ih 

OB NEPREVIDENI SMRTI 



 

zakramentov) je sicer njihovo večno zveličanje zagotovljeno, 

vendar pa po smrti trpijo očiščevanje, da bi doseli svetost, ki 

je potrebna za vstop v nebeško veselje« (KKC 1030) 

 

Za velike grehe zaslužimo večno kazen (večno pogubljenje), ki se nam 

odpusti pri veljavni spovedi. V primeru, da je naše spreobrnjenje, ki izhaja 

iz goreče ljubezni, tako popolno, da doseže naše popolno očiščenje, se nam 

izbrišeta obojni kazni, večna in časna. Če bi v tem stanju umrli, bi prišli brez 

vic v nebesa. 

 

V primeru, da pokojni v času svojega zemeljskega življenje ni redno 

prejemal zakramentov oz. jih je s polnim razumom zavračal, ter niti pred 

smrtjo ni hotel prejeti poslednjih zakramentov, pokojnikova duša odtava v 

pekel: »Umreti v smrtnem grehu, ne da bi se ga bili skes ali in ne 

da bi prejeli usmiljeno Božjo ljubezen (spoved), pomeni po 

svoji lastni svobodni izbiri ostati za večno ločeni od Njega. In 

to je tisto stanje, ki ga označujemo za »pekel«.  (KKC 1033) 

 

Živi ali mrtvi, po krstu pripadamo Kristusu. Trpljenje duš v vicah ali peklu 

praviloma učinkuje tudi na življenje živih. Saj bomo sojeni tudi po tem, 

kakšen odnos imamo do poslednjih reči, in ne samo do tuzemskih užitkov.  

 

*** 

Cerkev je usmiljena, kakor je usmiljen nebeški Oče, ki ne želi, da bi se kdor 

koli pogubil. Zato Cerkev za zveličanje pokojnih namenja popolni 

odpustek: »Odpustek pridobimo tako, da Cerkev z oblastjo 

zavezovati in razvezovati, kakršno ji je podelil Jezus K ristus, 

posreduje v korist krist jana in mu odpre zaklad zasluženj 

Kristusa in svetnikov, da bi dobil pri Očetu usmiljenja 

odpuščanje časnih kazni, povezanih z njegovimi grehi.  Cerkev 

hoče s tem ne samo priti  na pomoč kristjanu, ampak ga tudi 

spodbuditi k delom pobožnosti,  pokore in ljubezni.  

Ker so rajni verniki na poti očiščevanja tudi člani istega 

občestva svetih, jim moremo pomagati med drugim s 



 

pridobivanjem odpustkov zanje,  da bi bili oproščeni časnih 

kazni, ki  jih dolgujejo za svoje grehe« (št. 1478–1479). 

Popolne in delne odpustke lahko naklonimo dušam v vicah po načinu 

priprošnje, ne pa živim na zemlji; njim lahko pomagamo, da se sami odločijo 

zanje. 

Skupni pogoji za prejem popolnih odpustkov za rajne od 1. do 8. 

novembra: 

1) Biti moramo v Božji milosti; nenavezani na noben greh, tudi na malega 

ne (če nimamo nobenega greha, tudi najmanjšega ne in si ga tudi v bodoče 

ne želimo); prejmemo zakrament svete spovedi; to je lahko več dni prej ali 

pozneje; kdor redno hodi k mesečni spovedi, lahko vsak dan prejme vse 

možne odpustke, če izpolni potrebne pogoje in živi v posvečujoči Božji 

milosti; 

2) treba je imeti namen, da jih hočemo prejeti; hvalevredna je navada, da 

namen obudimo že zjutraj za vse odpustke, ki jih ta dan lahko prejmemo (in 

jih darujemo dušam v vicah); 

3) izpolniti moramo predpisano delo in to ravno na predpisani dan; če je 

odpustek vezan na pobožen obisk cerkve ali kapele ali pokopališča (s tem 

pokažemo, trud, volji in vero); za vsakega pokojnika posebej  

4) potrebno je po papeževem namenu vero, očenaš, zdravamarijo in slava 

očetu, za vsakega pokojnika posebej 

5) vreden prejem svetega obhajila; 

Sveto obhajilo in molitev po namenu svetega očeta se priporočata na dan 

odpustka. Oboje je potrebno za vsak popolni odpustek. Ena spoved pa velja 

za več popolnih odpustkov, a seveda moramo biti brez vsakega, tudi 

najmanjšega greha. 

Vir: Paenitentiaria apostolica, Enchiridion indulgentiarum, 4. izdaja 1999, in Katekizem 

Katoliške Cerkve, Ljubljana 1993. 



 

 
 

 

Šmarnice za otroke se bodo začele v ponedeljek 2. maja ob 18-ih pri kapelici 

Marije Pomagaj v Prigorici. In bodo potekale vsak dan ob isti uri. 

 

Šmarnice za odrasle se bodo pričele v nedeljo 1. maja ob 14-ih v župnijski 

cerkvi. Šmarnice za odrasle bodo potekale od ponedeljka do sobote med 

mašami.  

 
 

Urnik svetih maš: 
 

nedelja:   ob 8-ih in 10-ih 

torek in sobota:  ob 8-ih 

ostale dni:   ob 19-ih  
 

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

praznikih je urnik svetih maš napisan posebej! Pri obisku svetih maš 

upoštevajte pogoje za preprečevanje COVID-19, ki bodo takrat v veljavi. 
 

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 
Seznam mašnih namenov je objavljen zgolj v tiskani obliko oz. na oglasni 

deski! 

MAŠNI NAMENI – MAJ 2022 

ŠMARNICE 



 

 
 

 
 

 

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

svoje otroke prinesejo h krstu.  

 

V mesecu maju so krsti možni 29. maja. Obvezna priprava na krst, ki se jo 

udeležijo starši in botri bo 27. aprila ob 18-ih. 

 

V mesecu juniju so krsti možni 26. junija. Obvezna priprava na krst, ki se 

jo udeležijo starši in botri bo 22. junij ob 18-ih. 

 

V mesecu juliju so krsti možni 10. julij. Obvezna priprava na krst, ki se jo 

udeležijo starši in botri bo 30. junij ob 18-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.  

 
 

 

Okviren razpored žegnanj in drugih slovesnosti v letošnjem letu: 

• Florjanova maša – 1. maj ob 10-ih 

• Prvo sveto obhajilo – 8. maj ob 10-ih. 

ZAKRAMENT SV. KRSTA 

RAZNO 



 

• Zakrament svete birme – 15. maj ob 10-ih 

• Žegnanje v Lipovcu – 22. maj ob 10-ih. 

• Gospodov vnebohod – 26. maj 

• Krsti v mesecu  maju – 29. maj 

• Žegnanje v Grčaricah – 12. junij ob 10-ih 

• SVETO REŠNJE TELO IN KRI – 16. junij 

• Dekanijsko romanje družin na Novo Štifto – 18. junij 

• Žegnanje v Rakitnici – 19. junij 

• Priprava na krst – 22. junij ob 18-ih 

• Srce Jezusovo – 24. junij 

• Krsti v mesecu juniju – 26. junij 

• Žegnanje v Prigorici – 3. julij 

• Oratorij naj bi potekal od 25. do 29. julija 

 

 

 
 

• 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 objavljen zgolj v tiskani obliko oz. na oglasni deski! 

BRALCI BERIL 

mailto:ales.pecavar@rkc.si


 

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 

Glas svetega Roka – oznanila župnije Dolenja vas 

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

E-mail: ales.pecavar@rkc.si 

 

VEROUK 

Verouk za 5., 4., 3., 2., 1., razred bo 09.05.2022  
 

1400-1430 5. razred   

1430-1500 4. razred   

1500-1600 3. razred   

1600-1630 2. razred   

1600-1645 1. razred 
 

Verouk za 6., 7., 8., razred bo 16.5.2022 
 

1430-1500 6. razred   

1500-1530 7. razred   

1530-1600 8. razred  

 

Otroci naj na te dneve prinesejo liturgične zvezke. Obisk 

svetih maš na dneve, ko so določeni listki, bo odločal ali bo 

otrok verouk opravil ali ne, kakor ste bili s tem seznanjeni 

jeseni. Tisti otroci, ki bi slučajno pozabili, naj starši 

liturgične zvezke prinesejo na uradne ure! Otroci, ki zaradi 

malomarnih staršev nimajo liturgičnih zvezkov in nalepk, naj 

starši dokažejo, da so bili pri svetih mašah. Če ste k mašam 

hodili v druge župnije, naj vam tamkajšnji župniki izdajo 

spričevalo. Kakor je Indijce samoumevno, da zaradi vere ne 

jedo govedine, tako je za katoličana samoumevna nedeljska 

sveta maša, zato, razen bolezni opravičila za manjkanje ni! 
 

Veroučenci bodo spričevala dobili, ob urah, ko imajo verouk 

23.5.2022. 
 

Obisk maš je seveda obvezen tudi v poletnem času. Še 

posebej na zapovedan praznik 15. avgust. Ko ali če boste šli 

na počitnice, to na ustrezno mesto zabeležite! 

mailto:ales.pecavar@rkc.si

