
 
 
 
 
 

Spomin 
 

Spomin je zelo nezanesljiva zadeva, celo ob dokumentiranih virih. Angleška kraljica 
Viktorija (1819-1901) je celo življenje pisala dnevnik, ohranjenih je več kot 700 
zvezkov njenih spominov. Toda do smrti svoje matere (+1861) je mislila, da jo mati ni 
marala in da je imela zato zelo nesrečno otroštvo. Toda, ko je odkrila dnevnik svoje 
mame je bila osupnjena nad dejstvom, da jo je njena mati v bistvu imela zelo rada, 
čeprav ji to ni pokazala in da je imela kljub vsemu zelo srečno otroštvo, v primerjavi z 
ostalimi. In da je njena mati, vse kar je počela, počela v njen blagor. 

Tako tudi mi pozabljamo, da npr. zadnjih 80 let nimamo zunanjega sovražnika (vojne), 
blaginja 100 % presega blaginjo naših (starih) staršev. Da se je naše življenje tako 
spremenilo, da živimo znanstveno fantastiko svojih staršev. Tudi kar se tiče Boga in 
vere. II. vatikanski koncil je odprl vrata cerkva. Če se je še pred 100 leti neki župnik v 
Ribnici hvalil, da v enem letu ni podelil niti ene odveze, pa lahko danes rečemo, da 
toliko možnosti, kakor jo imamo mi, že naši starši niso imeli. Cerkev se spreminja in se 
prilagaja svojim vernikom, včasih celo potepta lastna pravila, da bi se le  ljudje dobro 
imeli. Inštitucije, takšne in drugačne so nas razvadile, do te mere, da ko je vreča enkrat 
prazna godrnjamo, stokamo, se pritožujemo, obtožujemo. Nekateri postanejo celo 
panični, obupani, postane jih strah. To je običajna reakcija za običajne ljudi, nenavadno 
pa za katoličana, saj katoličan ni kot običajen človek.  

Običajni ljudje bodo za svoje frustracije poiskali grešnega kozla in tako za nekaj časa 
pomirili svoje občutke in čustva. Za nekaj časa, ker bo grešni kozel prej ali slej ’crknil’ 
in potrebovali bodo novega. Mi katoličani, pa smo posebni ljudje. Mi ne potrebujemo 
grešnega kozla, kajti Jezus je na križ ponesel vse grehe in slabosti, vse vzroke in 
posledice od začetkov sveta, do konca sveta. Zato se skoraj vsak dan, skoraj na vseh 
oltarjih sveta daruje nekrvava daritev – daritev svete maše. 

Toda mi pozabljamo, kaj imamo, kot Adam in Eva, ki sta imela na voljo cel raj, toda 
hotela sta še tisto drevo. Kot kralj David, ki je bil uspešen kralj, imel cel harem žena, 
toda ne, on je posegel še po ubogi Betsabeji. Toda kdor pozablja na bistvo, bo izgubil še 
tisto, kar je imel (prim. Mt 13,12). Mi smo tisti, ki se izgubimo izpred Njegovih oči, 
največkrat zaradi strahu, ker je naša vera prešibka, da bi preprosto zaupali in verovali. 

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVI., št. 8,         
31. julij 2016 
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Strah je največji sovražnik vere. In za vero je bistvena samo ena stvar: molitev in 
zakramenti. Vse kar se ostalega dogaja je zgolj in samo dopolnilna dejavnost, ki nam 
lahko vero približa ali pa tudi ne. Odvisno ali je to stvar naše pobožnosti ali pa zgolj 
zato, da se nekaj »dogaja«. Toda te obrobne zadeve nam lahko tako zameglijo pogled, 
da pozabimo na bistvene. Tako postajamo podobni kraljici Viktoriji, ki je polovico 
svojega življenja živela v napačni miselnosti, da jo mati ni imela rada, dokler ni odkrila 
njenega dnevnika.  

Toda tisto, kar je bistveno se dogaja. Vsak dan. Redkokdaj se zgodi, da katoličan ne 
dobi tistega, kar njegovo fizično in duhovno življenje najbolj potrebuje – Jezusa 
Kristusa. Zato je za našo vero zelo pomembno, da molimo. Kajti molitev je spominjanje, 
na Boga, ki usmiljen in dobrotljiv.  

Poznam gospo, ki je trideset let molila za svojega sina, ki je bil sicer krščen, živel pa 
nasprotno. Ta gospa je bila sveta Monika, sin za katerega pa je molila pa je sveti 
Avguštin: škof in cerkveni učitelj.  

Neki gospod (zaradi anonimnosti ga ne bom imenoval) se je v pol leta spremenil iz 
uspešnega poslovneža v 100 % invalida na vozičku. Imel je štiri odraščajoče otroke. 
Njegova žena ni vrgla puške v koruzo. Poleg tega, da je morala vzdrževati štiri otroke, 
voziti moža na takšne in drugačne operacije in preglede. Nikoli, ampak res nikoli niso 
manjkali pri nedeljski maši. Ko se je možu stanje izboljšalo, so ga celo pripeljali na 
vozičku, pa naj bo padal sneg ali dež. Šest let je trajala njihova agonija, toda šest let je 
duhovnik vsak ponedeljek po maši odprl tabernakelj in vsi smo molili preprosto molitev. 
Gospod bo sicer do konca življenja prizadet, toda po šestih letih ni več rastlinica.  

Verniki so sposobni protestirati pred porodnišnico, na škofiji, povsod, niso pa sposobni 
klečati pred tabernakljem. Kajti Jezus v tabernaklju je naša »knjiga pritožb in pohval.« 
Iskreno poglejmo: koliko jih bo šlo, molit in prosit za sosede s katerimi so morda v 
sporu, za duhovnika, ko ne bo izpolnil vseh pričakovanj, za svoje otroke, za tolažbo ob 
bolezni in smrti, za rešitev v neizhodni situaciji? Koliko jih bo Bogu reklo preprosto: 
hvala 

Ko bo župnijska cerkev svetega Roka v Dolenji vasi postala romarski kraj za vsakega 
izmed faranov, lahko pričakujemo, da se bo izboljšala tudi »dopolnilna dejavnost.« 
Dokler pa bomo svoje srčne bolečine izlivali povsod drugod, pa kaj drugega kot brcati v 
temo ne moremo. Kaj mislite, zakaj so Brezje, Lurd, Fatima kraji milosti in uslišanja? 
Ker se tam veliko moli. Pa je Jezus v tamkajšnjih tabernakljih isti, kakor v naši 
župnijski cerkvi.  

Za našo župnijo prihaja najbolj prazničen dan v letu – župnijsko žegnanje. Poizkusimo 
se spomniti, kaj vse imamo, ne samo to, česa nimamo. Poizkusimo obuditi hvaležnost 
Bogu, ker nas kljub naših nenehnim žalitvam ne pozablja, kot ni pozabil na Adama in 
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Evo, kralja Davida. Ne bodimo podobni kraljici Viktoriji, ki se je zavedla kaj ima, šele 
potem, ko je to izgubila, temveč bodimo podobni sveti Moniki, ki se ni naveličala moliti 
in prositi in celo uživala sad svoje molitve – svojega sina s škofovsko palico v roki.  

PROCIJUNKULSKI ODPUSTEK 
 

Porcijunkula (2. 8.) ni svetnica, ampak je le ime 
cerkvice sv. Marije Angelske blizu Assisija, ki jo je 
propada rešil sv. Frančišek Asiški. Cerkvica je bila last 
benediktincev. Frančišek si jo je od njih izprosil kot 
"delček" svoje ustanove. Od latinsko-italijanske besede 
"portiuncula" - "delček" je dobila ime "porcijunkula" in 
bila izhodišče za nastanek velikega frančiškanskega reda 
- frančiškanov, kapucinov in minoritov. 
 
Za vse čase je pri tedanjem papežu Frančišek dosegel, 
da dobi popolni odpustek, kdor se v porcijunkulski 
cerkvi 2. avgusta skesano spove. V kasnejših stoletjih so 
papeži podelili pravico porcijunkulskega odpustka vsem 

cerkvam frančiškanskih redov, leta 1967 pa tudi vsem župnijskim cerkvam, da v njih 2. 
avgusta ali na dan, ki ga določi škof, lahko dobi popolni porcijunkulski odpustek vsak 
vernik, ki v njej izpolni tri pogoje: "opravi zakramentalno spoved, prejme sveto obhajilo 
in moli v papežev namen". 
 
V majhni cerkvici v Assisiju je torej sv. Frančišek izprosil milost popolnega odpustka, 
ki ga na praznik lahko prejme vsak, ki 

1. obišče frančiškansko ali župnijsko cerkev, 
2. opravi spoved (ta dan bo duhovnik v spovednici od 18-ih do svete maše) 
3. prejme obhajilo 
4. moli: Vero, Očenaš, Zdravo Marijo in Slavo Očetu po namenu svetega očeta. 

 

ZAKRAMENT SVETE BIRME 
 
Tisti birmanci, ki želijo prejeti zakrament svete birme 28.8.2016,  
naj se po 16.8.2016 prijavijo v župnijskem uradu z »birmansko prijavnico« in 
predložitvijo liturgičnega albuma. Z birmansko devet dnevnico bomo začeli 
19.8.2016 pri sveti maši ob 19-ih v Dolenji vasi. V okviru te devetdnevnice se 
bodo srečali tudi s svojim birmovalcem.  
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JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI 
 

V Katoliški Cerkvi 6. avgusta obhajamo praznik 
Jezusove spremenitve na gori Tabor. 
 
Dogodek Jezusove spremenitve na gori vsebujejo 
evangeliji po Mateju (Mt 17,1–13), Marku (Mr 
9,2–13) in Luku (Lk 9,28–36) ter poročajo o tem, 
da se je Kristus v svojem veličastvu prikazal 
apostolom Petru, Jakobu in Janezu. Cerkveni 
očetje razlagajo, da je to Kristus storil zato, da bi 
učence pripravil na svoje trpljenje, smrt in 
vstajenje. V spremenjenju se je Jezus razodel kot 
pravi mesija. Najprej o njem poročata Mojzes in 
Elija (postava in preroki), potem pa še Bog Oče 
sam. 
 

Papež sv. Leon Veliki (390–461 po Kr.) je v svojem delu Slava v 
spremenjenju[1] o Jezusovi spremenitvi na gori zapisal: »Gospod pred 
izbranimi pričami razodene svojo slavo in s tako velikim sijajem razsvetli 
svoje telo, ki ga ima kakor drugi, da je njegov obraz podoben sončnemu siju 
in obleka enaka snežni belini. Glavni namen te spremenitve je bil, da bi 
apostoli prenesli pohujšanje križa, in da ne bi njihove vere zmotilo ponižanje 
njegovega prostovoljnega trpljenja, potem ko se jim je razodela vzvišenost 
njegovega skritega dostojanstva. Gospod pa je z enako previdnostjo utrdil tudi 
upanje svete Cerkve, da bi celotno Kristusovo telo spoznalo, s kakšno 
spremenitvijo je bilo obdarovano, in bi si udje v skupnosti obetali tisto slavo, 
ki je žarela na Glavi. Gospod je rekel isto o tej slavi, ko je govoril o veličastju 
svojega prihoda: 'Tedaj bodo pravični sijali kakor sonce v kraljestvu 
njihovega Očeta'«. 
 
Simbolika gore v Svetem pismu predstavlja povezavo nebes, zemlje in 
podzemlja. Tako so gore postale bivališča bogov in na njih so gradili svetišča. 
Stara zaveza navaja, da so Izraelci na gorah častili Jahveja, saj naj bi jih on 
oblikoval. Na Horebu je Bog poklical Mojzesa za voditelja Izraelcev in 
razodel Božje ime, na Sinaju pa je sklenil zavezo z Izraelom in dal deset 
zapovedi. V Novi zavezi na gori Jezus izbere apostole in jih pošlje v svet, na 
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gori se spremeni in razodene trem apostolom kot Božji Sin, na Oljski gori ima 
govor o ponovnem prihodu, prav tako na gori razglasi novo postavo in blagre. 
Gora pomeni območje prihodnjega Božjega kraljestva in Jezus vodi ljudi na 
goro k Bogu. Kdor ga posluša in je pripravljen hoditi za njim, je luč za druge 
in sveti kot »mesto, ki stoji na gori« (prim. Mt 5,14). 
 
Vzhodna Cerkev praznik obhaja že iz prvih časov, na Zahodu pa od 11. 
stoletja dalje. Za Katoliško Cerkev je praznik uvedel papež Kalist III. leta 
1457 v hvaležen spomin na zmago krščanske vojske nad Turki pri Beogradu 
leta 1456. 

(Vir: http://katoliska-cerkev.si/praznik-jezusove-spremenitve-na-gori ) 

 
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

 
Župnijska cerkev svetega Roka ima za vse župljane status stolnice, glavne 
cerkve celotne župnije. Izgled te cerkve je osebna izkaznica vse župnije, saj se 
vsi glavni dogodki dogajajo v njej, prav tako pride škof vedno in redno v 
župnijsko cerkev. Zato bo pred župnijskim praznikom svetega Roka čiščenje 
celotne cerkve, v soboto 13. avgusta, z začetkom ob 9-ih.  
 

BRALCI BERIL AVGUST 2016 
       
       

7.8.2016 – 19. navadna nedelja  16.8.2016 – SVETI ROK 
ob 8-ih  ob 10-ih    ob 8-ih  ob 10-ih  

Trdan Sabina 
Stopar Marjan 

 Levstek Ivanka 
Remic Matija 

 Mihelič Marica 
Mohar Marija 

 Hočevar Mojca 
Henigman France 

       

14.8.2016 – 20. navadna nedelja  16.8.2016 – SVETI ROK 
ob 8-ih  ob 10-ih   ob 18-ih   

Pogorelc Jana 
Trdan Klemen 

 Oražem Karmen 
Oražem Vlado 

 Merhar Marija 
Andoljšek Marija 

  

 

15.8.2016 – Marijino Vnebovzetje   21.8.2016 – 21. navadna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih  ob 8-ih  ob 10-ih 

Hočevar Danica 
Bojc Marjana 

 Jecelj Karmen 
Oražem Bernarda 

 Kromar Metka 
Trdan Martina 

 Bartol Ana 
Bojc Zdenka 

 

28.8.2016 – 22. navadna nedelja   
ob 8-ih  ob 10-ih     

Dejak Andreja 
Levstik Damjana 
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MARIJINO VNEBOVZETJE / VELIKI ŠMAREN 
 
Največji cerkveni Marijin praznik je Marijino 
vnebovzetje. Praznik Marije Device so v 
jeruzalemski Cerkvi začeli obhajati že kmalu po 
koncilu v Efezu leta 431 po Kr. in ga povezovali z 
Marijinim odhodom s tega sveta. Čeprav Marijino 
vnebovzetje sodi med najstarejše Marijine praznike 
(prve omembe segajo še v obdobje pred 4. st. po 
Kr.), je papež Pij XII. (1939–1958) versko resnico 
o Marijinem vnebovzetju slovesno razglasil šele 
leta 1950 z apostolsko konstitucijo 
Munificentissimus Deus. Številne cerkve po svetu – 
od mogočnih katedral do vaških in božjepotnih 
cerkvic – izpričujejo stoletno vero v Marijino 
vnebovzetje. 
 

Pisna vira, ki poročata o Marijinem vnebovzetju ali 
zaspanju (lat. dormitio), sta t. i. apokrifna evangelija Zaspanje svete Božje 
Matere in Prehod blažene Device Marije. K tema spadajo še številni spisi in 
druga dela pomembnih teologov iz prvih stoletij krščanstva, npr. sv. Janeza 
Damaščana, sv. Efrema Sirskega, sv. Epifanija in Timoteja Jeruzalemskega. 
 

V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa 
božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v našem verskem 
izročilu globoko zakoreninjeno. Katoliška in Pravoslavna Cerkev ta praznik 
obhajata na isti dan. 
 
V preteklosti so ljudje na ta dan veliko romali. Romanja imajo globlji verski 
pomen zato, ker verujoče spominjajo, da je naše celotno zemeljsko življenje 
pravzaprav romanje, katerega cilj je večno življenje v nebesih. 
Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, da je Marija dosegla 
polnost življenja v večnosti. To dejanje predstavlja napoved vstajenja mrtvih, 
ki ga bomo ob sodnem dnevu deležni vsi ljudje. 
 
Marijino vnebovzetje pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, 
poveličal v nebesih. Katoliška Cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja 
dostojanstvo in poklicanost vsake žene. 
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Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti tudi na to, da sta v 
življenju pomembni tako materialna kot duhovna sestavina, tako zemeljsko 
kot večno. Krščansko versko izročilo uči, da si s prizadevanjem za zemeljski 
napredek posameznik pripravlja večno bivanje. Marijino vnebovzetje v 
vernikih poglablja upanje, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj 
bivanja pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika. 

(Vir: http://katoliska-cerkev.si/marijino-vnebovzetje-slovesni-in-zapovedan-praznik ) 
 
 

SVETI ROK, ZAVETNIK ŽUPNIJE 
 
Svetniki naj bi bili naši prijatelji. Z zgledom svojega življenja nas želijo prijeti 
za roko in popeljati iz smrti v življenje, iz žalosti v veselje, iz strahu v 
svobodo.  
 
Kaj ta zgled pomeni? Svetnik, naj si bo katerikoli, je postal svetnik zato, ker je 
želel posnemati svojega učenika Jezusa Kristusa. Jezus Kristus je ne samo 
učitelj svetnika ali svetnice, temveč njegov osebni prijatelj. Ljubil je Jezusa in 
se ga bal na kakršen koli način prizadeti, se od njega oddaljiti. Tako nam vsak 
svetnik ali svetnica, s prestajanjem različnih tegob in težav z vero, želi 
pokazati, da je vsak človek odvisen od Jezusa in kako pomembna je vera za 
uspešno, veselo, srečno življenje tu na zemlji. Vera nas ne obvaruje pred 
nesrečami, lastno slabostjo, zlom, temveč nam pomaga vse to preživeti.  
 
Imamo veliko različnih svetnikov, kakor je veliko različnih ljudi na tem svetu. 
In kakor za vsako bolezen rož'ca raste, tako je za vsakega človeka na tem 
svetu v nebesih svetnik in svetnica. Kako so se oni spopadali z vsakdanjim 
življenjem, lahko daje zgled nam, kako se lahko mi spopadamo. Nič hudega, 
če so živeli 800 ali več let nazaj. Celofan se spreminja, a vsebina ostaja ista.  
 
S tem, ko svetnike častimo, častimo Boga, ki je svetnika napravil za svetnika. 
Ko se jim priporočamo, oni nas priporočajo Bogu, ravno v teh naših 
vsakdanjih težavah in tegobah. Zato so svetniki tudi zavetniki: tako imamo 
godovne zavetnike, po katerih nosimo imena, nato ima vsaka škofija, vsaka 
župnija, vsaka podružnična cerkvica svojega zavetnika, kakor tudi narodi in 
države. Lahko rečemo, da je svetnik vmesni člen, ker mi nismo vedno v 
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posvečujoči milosti, oni pa so. In zato ker so, nam lahko pomagajo, da bi bili 
tudi mi, blagoslovljeni in vredni večnega življenja v nebeškem kraljestvu. 

 
Zanesljivih virov o življenju tega priljubljenega in 
nekoč zelo češčenega svetnika nimamo. Legendarno 
poročilo iz 15. stoletja poroča, da se je rodil okoli 
leta 1295 v mestu Montpellier v južni Franciji. Starši 
so si ga bili izprosili od Boga, a še ne dvajset let star 
jih je izgubil. Tedaj je Rok prodal večino svojih 
posesti, izkupiček razdelil revežem in se odpravil na 
božjo pot v Rim. 
 
Po Italiji je takrat razsajala kuga. Zato je pretrgal 
romanje in začel streči bolnikom. Ko je končno le 
prišel v Rim, je tam stregel kužnim bolnikom in jih 

veliko čudežno ozdravil. Nazaj grede se je v Piacenzi sam nalezel kuge. Da bi 
v bolnišnici ne bil nikomur v nadlego, se je zavlekel v zapuščeno kolibo. 
Tjakaj mu je nosil kruh pes iz sosednjega gradu. Graščak je opazil, kako je 
vzel pes z mize kruh in izginil z njim. Nekoč je stopil za živaljo in našel Roka 
v razpadli koči v velikem trpljenju in zapuščenosti. Vzel ga je k sebi in zanj 
skrbel. Ko je Bog Roku vrnil zdravje, se je romar napotil domov. 
 
Bolezen ga je bila tako spremenila, da ga še lastni stric ni spoznal. Meščani so 
ga vrgli v temnico - bila je vojna in so imeli molčečega tujca za ogleduha. 
Svetnik se ni hotel izgovarjati in zagovarjati, pa tudi sam si je nalagal 
prostovoljno pokoro. Po petih letih se je na današnji dan ječa razsvetlila: vanjo 
je stopil sam Jezus in povabil romarja k sebi v nebesa. Kakor je Rokov 
življenjepis zgodovinsko nezanesljiv, tako je zgodovinsko izpričana moč 
njegove priprošnje ob kužnih boleznih. 
 
Tudi na Slovenskem že od davna častimo sv. Roka kot velikega priprošnjika 
zoper kugo, ki je v naših deželah pogosto razsajala. Upodabljajo ga samega ali 
skupaj s sv. Boštjanom; v romarski obleki, z romarsko palico in bučo; z roko 
kaže na kužno bulo na stegnu. Zraven sebe ima psa s kruhom v gobcu. 
Upodabljajo ga pa tudi z angelom, ki nosi posodo z zdravili in ko zdravi 
kužne bolnike. 
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Sveti Rok je zavetnik naše župnije. Zato ga bomo seveda primerno počastili z 
naslednjimi dogodki: 
 
 v soboto, 13.8.2016 bo čiščenje župnijske cerkve ob 9-ih. 
 v nedeljo, 14.8.2016 ob 14-ih bo molitvena ura v čast svetemu Roku 
 v torek, 16.8.2016 bo za župnijo slovesni praznik, ki ga bomo počastili s 

celodnevnim češčenjem po naslednjem razporedu:  
 

Spored češčenja 
 

ob 8-ih sveta maša
od 9-ih do 10-ih: Grčarice, Lipovec, Blate 

 
ob 10-ih sveta maša 

od 11-ih do 12-ih: dekanijski duhovniki 
 

od 13.00 do 14.00: Rakitnica 
od 14.00 do 15.00: Hrib  
od 15.00 do 16.00: Humec 
od 16.00 do 17.00: Prigorica 
od 17.00 do 18.00: ostali del Dolenje vasi 

 
ob 18-ih slovesen sklep celodnevnega češčenja s sveto mašo. 
 
 

MAŠNI NAMENI OD 1.8.2016 DO 31.8.2016 
 
 

Ponedeljek, 1. avgust Alofnz Ligvorij  
ob 19-ih v Dolenji vasi Kos Marija, 30. dan  

   

Torek, 2. avgust Procijunkula  

ob 19-ih v Dolenji vasi v čast svetemu Duhu Procijunkulski odpustek 
Po maši litanije sv. Duha 

   

Sreda, 3. avgust Lidija  
ob 19-ih v Dolenji vasi Dejak Pavel (nečakinja Božena) Priprava na krst ob 18-ih 

Po maši litanije sv. Jožefa 
   

Četrtek, 4. avgust Janez Vianej  
ob 19-ih v Dolenji vasi Hočevar Frančišek, Rakitnica 24 

 za duhovne poklice, oddana 
Po maši molitve za 

duhovne poklice! 
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Petek, 5. avgust Marija Snežna  
ob 19-ih v Dolenji vasi Henigman Vinko in Andolješk Lojze, Lip. 41 

  
Prvi petek. Po maši litanije 

Srca Jezusovega.  
   

Sobota, 6. avgust JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI  
ob 8-ih v Dolenji vasi oba Franceta in Antonija Bojc, Šolska 18  

   

Nedelja, 7. avgust 19. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Prigorici za božji blagoslov in varstvo (P. 75) 
Med ali po maši možnost za 

sveti krst. 
   

Ponedeljek, 8. avgust Dominik  
ob 19-ih v Prigorici Henigman Marija, 1. obl. 

 Marija Hren, Vlado Turk, Tadej Mate oddana 
 

   

Torek, 9. avgust Edith Stein  
ob 7-ih v Dolenji vasi v čast sv. p. Piju  

   

Sreda, 10. avgust Lovrenc  
ob 19-ih v Rakitnici Merhar Karol, 1. obl  

 Levstik Neža (Mate, Hrovača), oddana  
   

Četrtek, 11. avgust Klara  
ob 19-ih v Dolenji vasi Ignac st. in Ignac ml, družina Dejak, P.K. 9 

 Henigman Marija (sošolci iz Sodražice), oddana 
 

   

Petek, 12. avgust Ivana Šantalska  
ob 19-ih v Dolenji vasi Češarek  Neža in Franc, Prig. 56  

   

Sobota, 13. avgust Gertruda  
ob 8-ih v Dolenji vasi Kos Marija, 30. dan čiščenje župnijske cerkve 

   

Nedelja, 14. avgust 20. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi starši Rus, Rakitnica 
spoved pred prazniki, med 

mašo ob 10-ih 
   

Ponedeljek, 15. avgust MARIJINO VNEBOVZETJE  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  

ob 10-ih v Dolenji vasi Feliks Podgorelc (Humec)  
   

Torek, 16. avgust SVETI ROK  
ob 8-ih v Dolenji vasi družine Petek, Modic, Kolar 

ob 10-ih v Dolenji vasi Bojc Karolina in Ignac (Milena) 
ob 18-ih v Dolenji vasi Vinko in Frančiška Češarek, Hrib 9 

Celodnevno češčenje, s 
sklepom pri maši ob 18-ih. 

   

Sreda, 17. avgust Hijacint  
ob 19-ih v Rakitnici Vidervol Amalija, obl in Leopold, Blate 4a  
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Četrtek, 18. avgust Helena  
ob 19-ih v Dolenji vasi Češarek Frenk  

   

Petek, 19. avgust Janez Eudes  
ob 19-ih v Dolenji vasi družina Merhar, Lonč. 55  

   

Sobota, 19. avgust Bernard  
ob 8-ih v Dolenji vasi družina Dejak in Vidervol, Rak. 30 (P.K.9)  

   

Nedelja, 21. avgust 21. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi Marija, obl in Alojz Lavrič, Za Humcem 1 
Žegnanje v Dolenji vasi,  

pri obeh mašah ofer! 
   

Ponedeljek, 22. avgust Devica Marija Kraljica  
ob 19-ih v Prigorici Merhar Miloš, P. 26, obl.  

   

Torek, 23. avgust Roza iz Lime  
ob 7-ih v Dolenji vasi v zahvalo za ženo  

   

Sreda, 24. avgust Jernej  
ob 19-ih v Rakitnici Henigman Vinko, R. 25  

   

Četrtek, 25. avgust Ludvik  
ob 19-ih v Dolenji vasi Henigman Jakob  

 v zahvalo za zdravje (Ilc), oddana  
   

Petek, 26. avgust Tarzicij  
ob 19-ih v Dolenji vasi Henigman Milan  

 za božji blagoslov in varstvo, oddana  
   

Sobota, 27. avgust Monika mati sv. Avguština  
ob 8-ih v Dolenji vasi Levstik Marija (Maja in Gregor Tekavec)  

   

Nedelja, 28. avgust 22. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih pri sv. Marjeti Zbašnik Ivan ter starši, bratje, sestra 
pri maši ob 10-ih podelitev 

zakramenta sv. birme 
   

Ponedeljek, 29. avgust mučeništvo Janeza Krstnika  
ob 19-ih v Prigorici Košorog Helena, 1. obl.  

   

Torek, 30. avgust Feliks  
ob 7-ih v Dolenji vasi v čast sv. Riti  

   

Sreda, 31. avgust Pavlin  
ob 19-ih v Dolenji vasi stari starši, oče Janez Trdan, L. 24   

   

Četrtek, 1. september Egidij  
ob 19-ih v Dolenji vasi za duhovne poklice  
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Petek, 2. september Ingrid  
ob 19-ih v Dolenji vasi Petek Janez (Vavtarjevi)  

   

Sobota, 3. september Gregor Veliki  
ob 8-ih v Dolenji vasi za milost spreobrnjenja  

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 
 6.8.2016 skupina Marte Kozina, Prigorica 35 
 20.8.2016 skupina Olge Lavrič, Prigorica 37 
 

DOBRA DELA 
 
Za podružnično cerkev v Prigorici so darovali: družina Starc 
Ob smrti Frančiške Kozina so namesto cvetja na grob darovali: družina Češarek, 
Ravni dol 
Za podružnično cerkev v Rakitnici so darovali: anon. darovalec  
 

OBVESTILO 
 
Vsi, ki so naročili slike od prvega obhajila, jih lahko prevzamejo v 
župnijskem uradu! 
 
 
 
 

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/ 

Župnijska pisarna (za izdajo raznih potrdil, dogovorov, sprejem mašnih namenov) je v odprta: 
 v ponedeljek od 1800 do 1830 
 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 
 v nedeljo pol ure pred 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 


