
 
 
 
 
 

Napaka v sistemu 
 

Ali se Bog lahko zmoti? Da nekoga na primer po nesreči ustvari, oz. da ga ustvari z 
neko napako, zaradi katere je bodisi v nenehnem grehu, bodisi je v spotiko vsakemu, ki 
se z njim sreča? Takšna in podobna vprašanja si lahko postavi vsak, ki morda ne razume 
logike Božjega delovanja.  
 
Bog ustvari vsakega človeka takšnega kakršen je, z vsem kar je. Še več, Bog v vsakem 
človeku ustvari nekaj, kar lahko ljubi in ta Božja ljubezen je tako močna, da jo ne ustavi 
niti tista slabotnost, zaradi katere človek pada v greh. Konec meseca avgusta bomo 
slavili svetega Avguština, ki je v nekem svojem delu zelo jasno in spodbudno napisal: 
»Zlo je pomanjkanje dobrega.« Zlo, ki ga človek počne je jasno in razločno znamenje, 
da tistemu človeku, ki počenja zlo, predvsem manjka nekaj dobrega. Tudi telesna 
bolezen se pojavi takrat, ko je v telesu bodisi preveč slabih snovi, bodisi se nekaj v 
telesu pokvari, postane slabo. Kazen za prehitro vožnjo ni samo kazen, temveč tudi 
spodbuda k boljši vožnji.  
 
Sveti Rok, zavetnik naše župnije, ki ga bomo nadvse slovesno počastili 16. in 20. 
avgusta se je celo življenje trudil odkriti tisto, kar Bog pri njemu ljubi. Ko je odkrival to 
Božjo skrivnost v svojem življenju jo je hkrati odkrival tudi vsem, ki so se z njim srečali. 
Kajti Bog ne ljubi samo mene, ljubi tudi tebe in vsakega s katerim se srečamo. Včasih 
se zgodi, da se kdo ob koga spotakne, kakor se je ob Roka spotaknil neki plemič, ter je 
hudo bolnega Roka nagnal od svojega doma. To Roka ni navdalo z obupom, temveč je 
upanje, ki Roka držalo pokonci tega plemiča pripravilo do tega, da je časoma spoznal 
svojo zmoto, ter se spreobrnil. Ni torej kriv kamen, ob katerega se človek spotakne, 
temveč človek, ki se spotakne, ker premalo gleda pod lastne noge.  
 
Noben človek torej ni napaka v sistemu, četudi je lahko vir nenehnega spotikanja. Ker 
je vsak človek ustvarjen po Božji volji in vsakemu človeku pripada nebeško kraljestvo. 
Mi pa smo tisti, ki bomo to kraljestvo izbrali, izberemo pa ga samo tako, da spoznamo, 
da nas Bog ljubi.  
 
 

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVII., št. 8,         
30. julij 2017 



 2 

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. 

 
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 12. avgusta, z začetkom ob 9-ih.  
 

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 
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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. 
 
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 ) 

 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

 
 5.8.2017 skupina Trdan Martina, Lončarska 40 
 26.8.2017 skupina Pogorelec Mira, Lončarska 31 
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SVETI ROK, ZAVETNIK ŽUPNIJE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sveti Rok je prerok upanja. Saj celotno njegovo življenje pričuje o tem, kako 
dobro se godi vsakemu, ki vse svoje upanje stavi na Gospoda. Vsak zemeljski 
privilegij, vsaka zemeljska sreča in uspeh so obsojeni na minljivost, 
propadanje. Vsaka Božaj milost, ki jo Bog podari pa »ne vrne se k meni brez 
uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo 
poslal.« (Iz 55,11) Sveti Rok je bil obdarjen z veliko milostmi, ena največjih 
je ta, da je bil poln pristnega krščanskega upanja. Bila je kuga, bilo je 
zavračanje, bil je v zaporu, a Rok ni obupal, temveč je upal in tako dosegel 
čast oltarja. Kakor je na zemlji pomagal ljudem, tako je pripravljen pomagati 
tudi nam. Sveti Rok je orodje Božjega Odrešenja, je lahko vir mnogega upanja 
in Gospod nas vabi, da ga vzamemo v roke, ter uporabimo. 
 
Zato bomo 16. avgusta, na god svetega Roka v župniji obhajali celodnevno 
češčenje Svetega Rešnjega Telesa. To češčenje bo potekalo po naslednjem 
urniku: 

Že v zgodnjih letih je postal sirota, 
prodal je vse, razdelil je ubogim, 

kot reven romar je pomagal mnogim 
v njem plamenela Božja je dobrota. 

 
In ni se umaknil na bolj varna pota, 
ko kuga je napadla z žezlom togim, 

ostal je vdan in zvest načelom strogim, 
le vest, njegova je bila porota. 

 
Ljudje neskončno ljubimo lagodje, 
ne zganemo se, ko nekdo zajoka, 

saj nam važnejše lastno je ugodje. 
 

A jok je glas Očetovega zvoka, 
ki hoče, da Njegovo smo orodje, 

po zgledu dobrega svetnika Roka. 
 

Leon Oblak 
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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. 
 
Urnik je okviren, da Jezus ne bi bil nikdar sam. Seveda ste vabljeni, da pridete 
katerokoli uro, ki vam ustreza. Vsi pa vabljeni k slovesnemu sklepu ob 18-ih.  
 

BRALCI BERIL AVGUST 2017 
       
       

6. 8. 2017 – 18. navadna nedelja  16. 8. 2017 – SVETI ROK 
ob 8-ih  ob 10-ih   ob 18-ih   

Trdan Martina 
Bojc Marjana 

 Gornik Špela 
Hočevar Mojca 

 Levstik Damjana 
Henigman Mateja 

  
 

       

13. 8. 2017 – 19. navadna nedelja  20. 8. 2017 – Žegnanje v Dolenji vasi 
ob 8-ih  ob 10-ih  ob 8-ih  ob 10-ih 

Pogorelc Jana 
Hočevar Danica 

 Bojc Karmen 
Rus Andrej 

 Andoljšek Marija 
Bojc Alojz 

 Bojc Zdenka 
Bartol Ana 

 

15.8.2017 – Marijino vnebovzetje  27. 8. 2017 – 21. navadna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih  ob 8-ih  ob 10-ih  

Kromar Metka 
Remic Matija 

 Oražem Bernarda 
Kordiš Tanja 

 Merhar Marija 
Oražem Peter 

 Oražem Karmen 
Oražem Vlado 

 

16.8.2017 – SVETI ROK   
ob 8-ih  ob 10-ih      

Mihelič Marica 
Henigman France 

 Jecelj Karmen 
Tekavčič Luka 
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OBNAVLJANJE in VZDRŽEVANJE 
 

V letošnjem letu imamo v načrtu začetek obnove podružnične cerkve svetega Vida v 
Rakitnici. Znesek te investicije bo znašal približno 23.000 €. 
 

Poleg tega projekta se je pred Božičem izkazal problem glede zvonjenja v župnijski 
cerkvi. Znesek te investicije se vrti okoli 20.000 €.  
 

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 2.7.2017 ste pri ofru za obnove darovali 1.537,20 €. Bohlonej in Bog povrni!  
 

Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 21.7.2017): darovi iz »rumenega 
nabiralnika«; v skupnem znesku darovali: 121,41 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni! 
 

Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski 
račun župnije Dolenja vas! 

 

MAŠNI NAMENI OD 31.7.2017 DO 31.8.2017 
 

Ponedeljek, 31. julij Ignacij Loyolski  
ob 19-ih v Prigorici Merhar Ignac in Marija (P. 80), Nace  

   

Torek, 1. avgust Alfonz Ligvorij  

ob 19.00 v Dolenji vasi Mikulič Franc, 30. dan  
 v čast Sv. Duhu (Kromar), oddana  
   

Sreda, 2. avgust Porcijunkula  
ob 19-ih v Dolenji vasi Neža in Franc Češarek Procijunkolski odpustek 

   

Četrtek, 3. avgust Lidija  
ob 19-ih v Dolenji vasi Albina Kromar, obl., P. 105 Češčenje ob 18.30 

 za  nove duhov. poklice in stanovistnost poklicanih, oddana  
   

Petek, 4. avgust Janez Vianey  
ob 18-ih v Dolenji vasi družina Merhar (Humec) Prvi petek. Ura usmiljenja ob 15-ih 

Vsem, ki boste pripravljeni sodelovati 
se že v naprej zahvaljujem, ter kličem 
na Vas Božjega blagoslova. Bohlonej, 
ter Bog povrni! 
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Sobota, 5. avgust Marija Snežna 
ob 8-ih v Dolenji vasi Henigman Marija 

 

   

Nedelja, 6. avgust 18. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi Hočevar Frančišek, obl. R. 24 
Ofer za obnove. 

   

Ponedeljek, 7. avgust Kajetan  
ob 19-ih v Prigorici Levstik Marija in Alojz  

 Jakopic Milka, oddana  
   

Torek, 8. avgust Dominik  
ob 8-ih v Dolenji vasi Bradač Ljudmila  

   

Sreda, 9. avgust Edith Stein  
ob 19-ih v Rakitnici Vidervol Amalija in Leopold, Blate 4a  

   

Četrtek, 10. avgust Lovrenc 
ob 19-ih v Dolenji vasi starši Murn, Lipo. 28 

 

   

Petek, 11. avgust Klara  
ob 19.00 v Dolenji vasi družine Henigman in Kozina Ura usmiljenja ob 15-ih 

   

Sobota, 12. avgust Ivana Šantalska 
ob 8-ih v Dolenji vasi družina Vidervol, R. 30 (P.K.9) 

Čiščenje župnijske cerkve 
od 9-ih naprej. 

   

Nedelja, 13. avgust 19. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi starši Henigman, Milan in žena Marija 
 

   

Ponedeljek, 14. avgust Maksimilijan Kolbe  
ob 19.00 v Prigorici Darja, obl. in Janez Nosan  

   

Torek, 15. avgust MARIJINO VNEBOVZETJE  
ob 8-ih v Dolenji vasi Trdan Franc, obl.  

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

Sreda, 16. avgust SVETI ROK  
ob 8-ih v Dolenji vasi Henigman Milan (P. 105) Celodnevno češčenje  

ob 10-ih v Dolenji vasi Marija Hren, Vlado Turk, Tadej Mate (P. 75) Svetega Rešnjega Telesa 
ob 18-ih v Dolenji vasi Vinko in Frančiška Češare, Hrib 9  

   

Četrtek, 17. avgust Hijacint  
ob 19-ih v Dolenji vasi družina kromar, Lonč. 15  

   

Petek, 18. avgust Helena 
ob 19-ih v Dolenji vasi za zdravje in Božji blagoslov 

 
Ura usmiljenja ob 15-ih . 
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Sobota, 19. avgust Janez Eudes  
ob 8-ih v Dolenji vasi oba Ignacij Dejak, P.K. 9  

   

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

ob 10-ih v Dolenji vasi družina Češarek 
Žegnanje v Dolenji vasi. 
Pri mašah ofer. 

   

Ponedeljek, 21. avgust Pij X.  
ob 19-ih v Prigorici Merhar Miloš, P. 26  

   

Torek, 22. avgust Devica Marija Kraljica  
ob 8.00 v Dolenji vasi č.g. Jožef Gliebe in Karel Škulj  

   

Sreda, 23. avgust Roza iz Lime  
ob 19-ih v Rakitnici Jože, obl. in družina Lovšin, R. 47  

   

Četrtek, 24. avgust Jernej  
ob 19.00 v Dolenji vasi Henigman Milan (Ida) Češčenje ob 18.30 

   

Petek, 25. avgust Ludvik  
ob 19-ih v Dolenji vasi France in Marija Zobec (Maribor) Ura usmiljenja ob 15-ih . 

   

Sobota, 26. avgust Tarzicij  
ob 8-ih v Dolenji vasi starši Trdan in Marija Gorše (R. 28)  

   

Nedelja, 27. avgust 21. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  

ob 10-ih v Dolenji vasi Henigman Jakob  
   

Ponedeljek, 28. avgust Avguštin  
ob 19-ih v Prigorici Albina Kromar, P. 105 (P. 75)  

   
   

Torek, 29. avgust mučeništvo Janeza Krstnika  
ob 8-ih v Dolenji vasi Eppick Maria  

   
   

Sreda, 30. avgust Feliks  
ob 19-ih v Rakitnici starši in družina Pahulje, R. 47  

   
   

Četrtek, 31. avgust Pavlin  
ob 19-ih v Dolenji vasi starši Kozina in Bojc (Šol. 2)  

   

 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 mesecu avgustu v cerkvi v Rakitnici vršila kakšna dela bodo maše opravljene v Dolenji vasi. 

 
 
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/ 


