
 
 
 
 
 

 
 

Zaupal sem v Gospoda, * 
ko sem bil v največji stiski, 

tudi ko sem rekel v svojem strahu: * 
»Vsak človek me lahko prevara.«  — 

 
Kaj naj povrnem Gospodu * 
za vse dobro, kar mi je storil? 

Dvignil bom zveličavni kelih * 
in slavil Gospoda. — 

 
Spolnil bom svoje obljube Gospodu * 

pred vsem njegovim ljudstvom. 
V Gospodovih očeh je dragocena * 

smrt njegovih svetih. — 
 

Gospod, hočem ti zvesto služiti, * 
vedno ostati v tvoji službi. 

Rešil si me, zato te bom hvalil, * 
daroval ti bom hvalno daritev. — 

 
Spolnil bom svoje obljube Gospodu * 

pred vsem njegovim ljudstvom, 
v dvorih Gospodove hiše, * 

v njegovem svetem mestu. — 
(Ps 115) 

 
 

 

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVII., št. 4,         
2. april 2017 



VELIKA NOČ 
 
Je največji krščanski praznik. Praznujejo ga vse Cerkve in vse veroizpovedi. 
Kajti na tem dogodku temelji naša vera. Božič dobi smisel zgolj v luči Velike 
noči. Velika noč je praznik ljubezni, kajti ljubezen obudi Jezusa od mrtvih. 
Ljubezen obuja, sovraštvo pobija. Kjer je ljubezen, tam je tudi upanje. Upanje, 
da ima Bog vse vajeti v rokah in če je ves svet krivičen in zmešan, vsaj pri 
Bogu vsa koleščka prav delujejo. In kdor se zaveda da je ljubljen od Boga in 
ljubi, kdor upa, kljub brezupni situaciji, ta je zagotovo v lasti vere. Vera pa ne 
pride sama od sebe, temveč šele potem, ko se trudimo za upanje in ljubezen. 
In zato ima Katoliška Cerkev »spremljevalne« obrede, s katerimi želi svoje 
vernike pahniti v objem vere.  
 

CVETNA NEDELJA 
 
Zato v velikem tednu, ki se začne na Cvetno nedeljo obstajajo spremljevalni 
obredi, ki nam jih nudi Katoliška Cerkev, da bi bolje razumeli in sprejeli 
velikonočno skrivnost.  
 
BUTARICE – ko je Jezus vstopil v Jeruzalem so mu Judje na njegovo pot 
polagali zelenje, ker so ga pozdravljali kot preroka. Tudi mi pozdravljamo 
Jezusov vstop v naše življenje. Tudi mi se veselimo bližnjega Odrešenja. V 
ta spomin napravljamo butarice, ki jih na Cvetno nedeljo blagoslovimo.  
 
Slovesen blagoslov in procesija v cerkev se bo torej na Cvetno nedeljo 
9.4.2017 začela ob 10-ih pri kapelici Marije Pomagaj v Dolenji vasi.  
 

VELIKI ČETRTEK 
 
- na ta dan je Jezus z apostoli obhajal Judovsko pasho. Na ta večer je postavil 
zakrament svete maše. Slovesna sveta maša velikega četrtka bo 3.4.2017 ob 
19-ih.  
 
Po maši bomo Jezusa prenesli v ječo, ter celo noč bdeli pri njemu. 
 
Med celonočnim bdenjem bo tudi možnost za sveto spoved in sicer ob: 
22-ih, ob 00, ob 2-ih, ob 4-ih, ob 6-ih. 
 



VELIKI PETEK 
 

– na ta dan je bil Jezus križan na Golgoti. Na ta dan so bili naši grehi pribiti 
na križ. To je edini dan, ko Cerkev ne obhaja svete maše.  
 

ob 15-ih bomo v župnijski cerkvi molili križev pot 
ob 19-ih se bodo začeli obredi velikega petka 
po obredih bomo Jezusa položili v Božji grob.  
 

VELIKA SOBOTA 
 

VELIKONOČNI OGENJ – na soboto zjutraj (ob 7-ih) zakurimo ogenj, ter 
ga blagoslovimo. Ogenj daje svetlobo, ogenj daje toploto, ogenj sicer uničuje, 
vendar tudi očiščuje. Pepel je zdravilen: uniči vse kar je slabo, plevel, plesen, 
gnilobo, obenem pa zemlji daje hranilne snovi. Judje so v Egiptu bdeli ob 
ognju, ter čakali, da jih bo Bog izpeljal iz Egipta. Ta ogenj naj bi verniku 
dajal upanje, da bo potrpežljivo čakal na veliko noč, na zadnje dejanje 
Ljubezni Boga Očeta. 
 

VELIKONOČNA JEDILA – na veliko soboto Jezus leži v grobu. Skupaj z 
učenci pričakujemo skorajšnje vstajenje Jezusa od mrtvih. Košara predstavlja 
Jezusov grob. Šunka predstavlja mrtvo Jezusovo telo. Potica (včasih je bila 
okrogla) predstavlja Jezusovo trnovo krono. Pirhi predstavljajo Jezusovo kri. 
Hren predstavlja Jezusove žeblje in rane.  
 

 velikonočna jedila moramo zaužiti na velikonočno jutro. Ker je Jezus na 
velikonočno jutro vstal iz groba, ter pustil grob prazen, tako na velikonočno 
jutro pojemo jedila, ter pustimo košaro prazno: prazen grob – prazna košara. 
Post se zaključi po velikonočni vigiliji.  
 

Blagoslovi jedil bodo potekali po naslednjem redu: 
 

10.00 v Grčaricah 
10.20 v Rakitnici 
10.45 v Lipovcu 

11.15 v Prigorici 
11.45 v Dolenji vasi 
13.00 v Dolenji vasi 

 
 
 
 
VELIKONOČNA VIGILIJA – ob 20-ih se bomo zbrali v župnijski cerkvi, 
kjer bomo začeli obhajati velikonočno vigilijo, to je bdenje. Bdeli bomo, 
molili, prepevali, ter tako pričakovali največji čudež – Jezusovo vstajenje od 
mrtvih.  
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VELIKA NOČ 
 
To je praznik Božje ljubezni. Ljubezen Boga Očeta je Jezusa obudila od 
mrtvih. Ljubezen obuja, ljubezen daje življenje. Praznik se bo začel v nedeljo 
16.4.2017 ob 7-ih, ko bomo imeli velikonočno procesijo, ki dogodek, ko je 
Marija Magdalena hitela apostole obvestit, da je grob prazen. Dva učenca sta 
hitela h grobu pogledat, če je to res. Tako gremo kristjani po svojem kraju, z 
Jezusom v monštranci, ter oznanjamo: Jezus je vstal od mrtvih. Naše upanje 
je neomejeno. Ljubezen premaga vse, tudi smrt. Veselimo se in radujmo se. 
– ključarji naj poskrbijo za nosilce neba in bander. 
 

SPOVEDOVANJE 
 

 v petek 7.4. bo v župnijski cerkvi v Ribnici potekalo celodnevno 
spovedovanje v okviru radijskega misijona Radia Ognjišče 

 na cvetno nedeljo ob 14-ih v župnijski cerkvi v Dolenji vasi, ko bo prišlo 
več duhovnikov od drugod 

 na veliki četrtek v času celonočnega bdenja, ob 22-ih, ob 00, ob 2-ih, ob 
4-ih, ob 6-ih. 

 na veliki petek po obredih 
 na veliko soboto po blagoslovih jedil v župnijski cerkvi ob (ob 12-ih, ob 

13.00) 
 

OBNAVLJANJE in VZDRŽEVANJE 
 

V letošnjem letu imamo v načrtu začetek obnove podružnične cerkve svetega 
Vida v Rakitnici. Obnova naj bi potekala v treh fazah: notranjost, zunanjost, 
ter restavriranje oltarja. Lansko leto smo zamenjali streho, letos pa bi se lotili 
notranjosti. Napraviti nameravamo drenažo okoli cerkve, nova vhodna in 
stranska vrata, urediti zračenje, zakristijo, prezbiterij, ter elektriko. Znesek te 
investicije bo znašal približno 23.000 €. 
 

Poleg tega projekta se je pred Božičem izkazal problem glede zvonjenja v 
župnijski cerkvi. Problematičen je celoten sistem, ki ga bo po priporočilu 
strokovnjakov, ki so si situacijo ogledali, potrebno čimprej sanirati. Znesek te 
investicije se vrti okoli 20.000 €.  
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Zato smo na Gospodarskem svetu dne 20.1.2017 sklenili, da bomo eno leto 
imeli vsako prvo nedeljo v mesecu ofer za financiranje vseh teh projektov.  
 

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 

 
 
 

Vsako prvo nedeljo ob 14-ih bomo molili za vse dobrotnike naše župnije, ter 
se priporočili, da bo načrt obnove našel milost v Božjih očeh, da bo naš trud in 
naše delo blagoslovljeno, ter obrodilo tudi duhovne sadove. 
 
V nedeljo 5.3.2017 ste pri ofru za obnove darovali 1.228,28 €. Bohlonej in 
Bog povrni!  
 
Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 24.3.2017): Pahulje, Rakitnica; 
Lesoj d.o.o.; Kaplan Jože, Rakitnica; darovi iz »rumenega nabiralnika«; v 
skupnem znesku darovali: 2.846,77 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni! 
 
Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na 
transakcijski račun župnije Dolenja vas! 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 
 8.4.2017 skupina Ilc Anice, Rakitnica 35 
 22.4.2017 skupina Hočevar Danice, Rakitnica 62 
 

BRALCI BERIL APRIL 2017 
       
       

9.4.2017 – Cvetna nedelja  16.4.2017 – VELIKA NOČ 
ob 8-ih  ob 10-ih   ob 7-ih  ob 10-ih 

Kromar Petra 
Remic Matija 

 Kordiš Tanja 
Berkopec Anton 

 Kromar Metka 
Andoljšek Marija 

 Bojc Karmen 
Rus Andrej 

       

13.4.2017 – Veliki četrtek  17.4.2017 – Velikonočni ponedeljek 
  ob 19-ih  ob 8-ih  ob 10-ih 

  Jecelj Karmen 
Henigman France 

 Mihelič Marica  Levstek Ivanka 
 

Vsem, ki boste pripravljeni 
sodelovati se že v naprej 
zahvaljujem, ter kličem na Vas 
Božjega blagoslova. Bohlonej, ter 
Bog povrni! 
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14.4.2017 – Veliki petek  23.4.2017 – Bela nedelja 
  ob 19-ih  ob 8-ih  ob 10-ih  

  Hočevar Mojca 
Bojc Marjana 

 Mohar Marija 
Oražem Peter 

 Gornik Špela 
Bojc Zdenka 

 

15.4.2017 – Velikonočna vigilija  30.4.2017 – 3. velikonočna nedelja 
ob 20-ih  ob 20-ih      

Hočevar Danica 
Trdan Martina 

 Oražem Bernarda 
Merhar Marija 

 Pogorelc Jana 
Dejak Andreja 

 Henigman Mateja 
Trdan Klemen 

 
 

MAŠNI NAMENI OD 3.4.2017 DO 30.4.2017 
 

Ponedeljek, 3. april Sikst I.  
ob 18-ih v Prigorici Nežka in Anton Izlaty  

   

Torek, 4. april Izidor Seviljski  
ob 18-ih v Dolenji vasi za zdravje (Oražem Prig.) 

v čast Svetemu Duhu, oddana 
Po maši litanije Svetega Duha.  

   

Sreda, 5. april Vincencij  
ob 17.30 v Rakitnici Oberstar Frančiška, 7.dan  
ob 18-ih v Rakitnici starši in Alojzij Klun, R. 60 avdienca do 19-ih do 19. 45 

   

Četrtek, 6. april Irenej  
ob 18-ih v Dolenji vasi Jože in Karolina Kromar, Janez Marija Čampa 

za duh. poklice in svetost pokl.oddana 
Po maši molitve za duhovne 

poklice. 

Petek, 7. april + Herman  
ob 18-ih v Dolenji vasi Sviligoj Marija in Anton Prvi petek. Križev pot ob 15-ih . 

V Ribnici celodnevno 
spovedovanje.  

   

Sobota, 8. april Julija  
ob 8-ih v Dolenji vasi družine Bojc in Ivančič 

za zdravje, oddana 
Po maši Marijine litanije 

   

Nedelja, 9. april Cvetna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi Angela Trdan in Ivan Barič 
Blagoslov zelenja 

Spovedovanje ob 14-ih 
   

Ponedeljek, 10. april Ezekiel  
ob 18-ih v Prigorici Ana in France Starc, P. 33  

   

Torek, 11. arpil Stanislav  

ob 8-ih v Dolenji vasi družina Henigman in sorodniki  
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Sreda, 12. april Julij I.  
ob 18-ih v Dolenji vasi France in starši Oražem (P.K.3)  

   

Četrtek, 13. april Veliki četrtek  
ob 19-ih v Dolenji vasi Krže Marija, obl. in oba Slavkota, Lonč. 12 Celonočno češčenje 

   

Petek, 14. april Veliki petek  
ob 19-ih v Dolenji vasi obredi velikega petka 

  
Križev pot ob 15-ih . 

 
   

Sobota, 15. april Velika sobota  
ob 20-ih v Dolenji vasi za blagoslov župnije Blagoslov ognja ob 7-ih 

  Velikonočna vigilija 
   

Nedelja, 16. april VELIKA NOČ  
ob 7-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi družina Henigman in Jože, obl, P. 5. 
Procesija ob 7-ih 

Ofer pri obeh mašah! 
   

Ponedeljek, 17. april Velikonočni ponedeljek  
ob 8-ih v Dolenji vasi France Trdan in starši Bančič  

ob 10-ih v Dolenji vasi družina Hren P. 75  
   

Torek, 18. april Vel. osmina  
ob 8-ih v Dolenji vasi Jože in Leon Henigman  

   

Sreda, 19. april Vel. osmina  
ob 18-ih v Rakitnici Pahulje Stanko, 1. obl.   

   

Četrtek, 20. april Vel. osmina  
ob 18-ih v Dolenji vasi Algina Štrous in Vida Oražem, Hrib 6.  

 za mir in božji blagoslov, oddana  
   

Petek, 21. april Vel. osmina  
ob 18-ih v Dolenji vasi Mišič Stane (Pr. 35) 

 starši Češarek, France, Ana, Edvard, Kot 9 
Ura usmiljenja ob 15-ih 

 
   

Sobota, 22. april Vel. osmina 
ob 8-ih v Dolenji vasi v dober namen 

 

   

Nedelja, 23. april BELA NEDELJA – NED. USMIL.  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi za uspešno maturo 
 

   

Ponedeljek, 24. april Honorij  
ob 18.00 v Prigorici Marija Hren P. 75  

   

Torek, 25. april Marko  
ob 8-ih v Dolenji vasi   
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Sreda, 26. april Dominik in Gregor  
ob 17.30 v Rakitnici Oberstar Frančiška, 30. dan  
ob 18-ih v Rakitnici Pahulje Franc  

   

Četrtek, 27. april Hozana  
ob 18-ih v Dolenji vasi Kozina Frančiška, 1. obl.   

   

Petek, 28. april Peter Chanel 
ob 18-ih v Dolenji vasi Angelain Rudi Oražem, L. 6. 

Ura usmiljenja ob 15-ih . 
 

   

Sobota, 29. april Katarina Sienska  
ob 8-ih v Dolenji vasi družine Dejak in Vidervol, P.K. 5  

   

Nedelja, 30. april 3. velikonočna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi Frančiška 50 let, starši in družina Pogorelc  
 

 V kolikor je prišlo v mašnih namenih do tipkarske napake, se že v naprej opravičujem. Prosim Vas, da me pred mašo na to opozorite.  
 

OBVESTILO 
 
V nedeljo 18. junija po prenos posmrtnih ostankov pokojnih iz jame 
Žiglovca, iz Inštituta za sodno medicino na pokopališče v Dolenjo vas. 
Obred bo vodil ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore, zato 
bo žegnanje v Grčaricah v nedeljo 4. junija in v Rakitnici v nedeljo 11. 
junija. Prvo obhajilo bo 25.6. ob 10-ih, ter žegnanje v Glažuti 25.6 ob 16-ih. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lončarski zvon – interno glasilo župnije Dolenja vas. Izdaja: Župnija Dolenja vas, Strma pot 2, 1331 Dolenja 
vas. Tel.: 01/837-40-93 Odgovarja: Pečavar Aleš, župnik, http://zupnija-dolenjavas.si/ 

Župnik bo zagotovo v župnijski pisarni (za izdajo raznih potrdil, dogovorov, sprejem mašnih namenov): 
 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: prva nedelja v 

mesecu 
 bolniško maziljenje: prvi petek 

oz. po dogovoru 
 sveti zakon: prijaviti vsaj mesec 

dni pred poroko v župnijski 
pisarni 


