
 
 
 
 
 

Advent 
 

Vstopamo v sveti adventni čas. Beseda advent se prevaja kot pričakovanje. 
Pričakovanje Boga. V logiki pričakovanja je najprej spoznanje. V adventnem 
času naj bi torej spoznali, kako neverjetno se je Bog ponižal, da bi prišel do 
človeka. Na svetu ni človeka, ki bi se tako ponižal, kakor se je ponižal Bog. In 
zakaj se Bog poniža? Mislite, da Mu je to prijetno? Ker hudič ni prenesel tega 
ponižanja je postal hudič. Celotni pekel se posmehuje temu Božjemu 
ponižanju na človeško raven. In ves pekel se nenehno trudi, da bi to ponižanje 
uničil. Ker je razlog za to ponižanje Boga, ena sama ljubezen, ker je Bog 
ljubezen (1 Jn 4,16). Ko človek, vernik, to spozna, se mu ni težko pripraviti na 
to, da bo sprejel Boga. Kakor človeku ni težko sprejeti  ljubezni sočloveka. V 
adventu se pripravljamo, da bi sprejeli, ne kakršno koli ljubezen, temveč 
Božjo ljubezen. In ta se razodeva v eni sami veliki ponižnosti, skromnosti in 
preprostosti.  
 
In kako naj bi se pripravljali? Tako da bi vsakdo, ki bi Vas srečal bodisi v 
službi, bodisi v šoli, na cesti, lahko rekel: Blagoslovljene Vaše roke, ker lahko 
prijemajo Boga, kadar želijo. Blagoslovljena Vaša ušesa, ker lahko slišijo 
besede odpuščanja, kadar to potrebujejo. Blagoslovljeno Vaše srce, ker Vas 
Bog ljubi, četudi Vas lahko ves svet sovraži. Blagoslovljene Vaše ustnice, ker 
lahko molijo, prosijo, blagoslavljajo in hvalijo Boga. Blagoslovljeno Vaše 
življenje, ker ni osameljno, temveč del Katoliške Cerkve, Kristusovega telesa 
ki nas spodbuja, uči, vzgaja, ter tudi varuje pred silami zla.  
 
Zato, naj ta sveti adventi čas, resnično blagoslovi Vaše roke, Vaša ušesa, Vaše 
srce, Vaše življenje in Vaše ustnice, da se bo na Božični dan razodela ljubezen 
Boga Očeta, ki nas je ustvaril, Božjega Sina Jezusa Kristusa, ki nas Odrešuje 
in Svetega Duha, ki nas posvečuje, ter da ga boste lahko sprejeli v svoje 
življenje. 
 

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVI., št. 12,         
27. november 2016 
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MIKLAVŽ 
 

Miklavž ni neka bajeslovno bitje iz pravljic. Miklavž je 
svetnik. To pomeni, da je bil v določen času resnična 
oseba. Martirologij (poročilo o svetnikovem življenju) 
pripoveduje, da je bil Miklavž oz. Nikolaj v 4. stoletju 
škof v Miri v Likiji, v današnjem Demru v turškem 
okrožju Anatliji. Živel je pobožno, bil je dober do 
bližnjega, do sebe pa oster. Zaradi svojega krščanskega 
načina življenja mu ni bilo prihranjeno preganjanje. 
Znana je njegova dobrotljivost do najbolj ubogih, na 
duhovnem in materialnem področju. Pobožna vera mu 
je pripisala kopico čudežev. Na daljavo je rešil po 
nedolžnem obsojene krvnikovega meča, obvaroval tri 
obubožane device sramote, rešil mornarje nevarnosti na 
morju, obudil v življenje tri umorjene učence, ob hudi 
lakoti srečno pripeljal ladjo z žitom v Miro – zmerom 

in povsod prijazen pomočnik, ki ne odreče nikomur v stiski. Je zavetnik mornarjev, 
trgovcev in popotnikov, zaradi česar so cerkve in kapele posvečene njemu običajno ob 
pristaniščih, rekah, potokih. Upodabljajo ga v škofovski obleki, s tremi zlatimi kroglami 
na knjigi. Krščanstvo ga torej slavi kot velikega dobrotnika, ki osrečuje tudi otroke na 
Miklavžev večer, to je 5. decembra.  
 
Tudi v Dolenji vasi bomo obhajali Miklavžev večer, v ponedeljek 5. decembra ob 17.45 
pred župnijsko cerkvijo v Dolenji vasi.  
 
Otroke do vključno 4. razreda lahko prijavite v župnišču do 28.11.2016. Prispevek 
znaša 7 €/na otroka.  
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 
 3.12.2016 skupina Anice Nosan, Prigorica 101 
 17.12.2016 skupina Marije Kromar, Prigorica 74 

 
ČEBELICE, ČEBELICE, 

 
so naše prijateljice. Tako nekako se glasi znana  popevka. In res, znanost opozarja, da je 
človeštvo zelo odvisno od čebel. Njihova nesebična marljivost in zvestoba domače 
čebelnjaku nam je lahko marsikdaj za zgled. Ti dve lastnosti: marljivost in zvestoba so 
bili tako očitni pri svetem Ambrožu, da je postal kar zavetnik čebelarjev, čebelnjak pa 
njegov atribut (razpoznavno znamenje) 
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Sveti Ambrož je bil državni namestnik v Milanu v 4. 
stoletju. Ker je svojo službo opravljal nepristransko, ker 
se je trudil biti skrajno  pravičen za vse strani, so ga 7. 
decembra 374 izvolili za Milanskega škofa, ko je bil star 
komaj 35. let. Kot škof je nenehno branil pravice 
zatiranih in bil zato oholim ljudem trši opominjevalec. 
Ni pa bil samo dejaven na cerkveno-političnem področju, 
bil je odličen teolog in duhovni pisatelj. Zapustil nam je 
bogato zbirko bogoslovnih spisov, pridih in pisem. 
Njegovo duhovno bogastvo je bilo tako močno, da se je 
ob njegovih pridigah spreobrnil Avguštin, ki je kasneje 

tudi postal škof in svetnik. Oba imamo naslikana na stropu župnijske cerkve v Dolenji 
vasi.  
 
Ambroževa zvestoba Cerkvi, je podoba zvestobi čebel do matice in domačega 
čebelnjaka, Ambroževo marljivo življenje in delo pa  podoba nesebične marljivosti 
čebel. Da bi se Bogu zahvali, tako za zapuščino svetega Ambroža, kakor tudi za to, da 
imamo čebele, ter obenem, da bi našim čebelnjakom zagotovili Božji blagoslov in 
varstvo bo možno, 
 
 v nedeljo, 4.12.2016 popoldne prejeti Ambrožev blagoslov. Kdor želi svojim čebelam 
in čebelnjakom Božjega blagoslova naj mi to vsaj en dan prej sporoči, da bomo lahko v 
nedeljo, na Ambroževo priprošnjo blagoslavljali čebele in čebelnjake v župniji Dolenja 
vas.  
 

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 
Katoliška Cerkev 8. decembra praznuje slovesni praznik brezmadežnega spočetja device 
Marije. Marija je bila spočeta po naravni poti, kakor vsak drug otrok. Zaradi posebne 
naloge v zgodovini odrešenja, saj je bila izbrana, da postane Božja Mati, pa je bila po 
nauku Cerkve obvarovana madeža izvirnega greha in je bila vse od spočetja deležna 
posvečujoče milosti. To tudi izraža besedna zveza brezmadežno spočetje. 

Stanje posvečujoče milosti predstavlja stanje duše, ki je brez greha. Milost je Božji dar, 
ki ga lahko vsak človek sprejme in uresniči prek lastne svobodne volje. Z izvirnim 
grehom je prvi človek izgubil posvečujočo milost in s tem prvotno prijateljsko 
povezanost z Bogom Stvarnikom. Človek zaradi greha prastaršev posvečujoče milosti 
oz. daru Božjega otroštva izvorno ne more prejeti. Kristjan ta dar prejme z 
zakramentom krsta, ki izbriše njegov izvirni greh, mu da posvečujočo milost in ga 
vključi v občestvo Cerkve. 
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Kristjani verujemo, da je bila ta milost Mariji podarjena z namenom, da je lahko 
privolila Božjemu povabilu in postala mati Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Versko 
resnico o njenem brezmadežnem spočetju je 8. decembra 1854 razglasil papež Pij IX. 
(1846–1878). 

Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega greha, je za človeštvo ne le za ideal in vzor, 
ampak tudi porok upanja in priprošnjica pri Bogu. Praznik spominja na Marijino 
edinstveno mesto v Cerkvi in vabi, da bi se po njenem zgledu in priprošnji tudi kristjani 
trudili za svetost kot globinsko prijateljstvo z Bogom. S praznikom Brezmadežne se 
utrjuje vera v središčni pomen vstajenja, odrešenja in večnega življenja po Jezusu 
Kristusu. 

Vir: http://katoliska-cerkev.si/praznik-brezmadeznega-spocetja-device-marije-in-sprejem-bogoslovcev-v-marijino-kongregacijo  

 
BOŽIČNA OSEMDNEVNICA 

 
Osem dni pred Božičem Katoliška cerkev obhaja pobožnost osemdnevnice. S pesmijo 
in molitvijo se pripravljamo na sprejem Kralja, ki prihaja. Osemdnevnico bomo začeli v 
petek 16.12.2016, ter končali v petek 23.12.2016. V času osemdnevnice bodo vse maše 
v župnijski cerkvi. V  nedeljo pa bomo pobožnost obhajali pri obeh svetih mašah. 
 

OTROŠKA POLNOČNICA 
 

Veliko ljudi toži, kako hitro vse mineva, kako hitro teče čas ter da časa zmeraj zmanjka. 
Čas ne mineva nič hitreje, kakor je mineval pred sto in več leti. Šestdeset sekund je 
šestdeset sekund danes, včeraj, pred sto leti. Ritem našega življenja pa je hiter, ker so 
spremembe tehnologije, družbe, kulture tako korenite, da se jih večkrat sploh ne 
zavedamo več..  
 
Iz tega se razvije bojazen, da bomo kaj zamudili. Ta bojazen zahteva da stvari, dobrine 
dobimo že danes, ne jutri, ker se bojimo, da jutri ne bo časa. Tako vstopamo v perpetum 
mobile (nenehno vrtenje), začaran krog, zaradi katerega lahko zamudimo milostni 
trenutek.  
 
Milostni trenutek pa je takrat, ko pride Bog in ko On to hoče. Svobodno, neprisiljeno. 
Zato je iz teološkega in bogoslužnega vidika neumestno, celo neumno misliti, da lahko 
npr. sobotna nedeljska maša ali pa ponedeljkova maša odtehta nedeljsko mašo, da 
otroška polnočnica odtehta polnočnico ali Božične svete maše, da lahko razni 
blagoslovi ali pa kateheze sredi gozda odtehtajo srečanje z Bogom v Najsvetejšem 
zakramentu.  
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Pojem »otroška polnočnica« se je razvil v času strogega komunizma, ko je bil Božič 
delovni dan. Zato so ob času gorečnosti II. vatikanskega koncila, da bi se Cerkev 
približala ljudem, uvedli to sveto  mašo. Toda v tej želji približevanja, se lahko zgodi, 
da zamudimo tisto, zaradi česar Cerkev sploh je: Boga. »Otroška polnočnica« ni nikoli 
zdržala niti v bogoslužnem niti v teološkem vidiku. Je konstrukt nekega časa in 
mišljenja. Večina drugih narodov, ki so živeli in še živijo v bistveno slabših pogojih, kot 
mi, tega pojma ne poznajo. Ker Katoličani in tudi drugi kristjani verujemo, da se Božič 
in Božični čas začenja ob polnoči, ob 00.00 uri. In to je tisti milostni trenutek, ki ga ne 
smemo zamuditi.  
 
Če želimo, da bo naša Cerkev, pa tudi župnija Dolenja vas, še obstajala naslednjih nekaj 
let, se bomo morali presneto truditi, da ne bomo zamujali teh Božjih milostnih trenutkov, 
ker samo v teh milostnih trenutkih Bog razliva posebne milosti in blagoslove. In ker 
želim vsem, ki bivajo na ozemlju župnije Dolenja vas, tako duhovni, kakor telesni 
blagor, je moja dolžnost da Vam omogočim doživeti kakovostne Božje milostne 
trenutke. Ker v 21. stoletju ni potrebe po predčasnem praznovanju, letos »otroško 
polnočnice« ne bo. Še zmeraj pa ostane tista polnočnica, prava polnočnica, ko se 
spominjamo rojstva Jezusa Kristusa, ker je polnočnica samo ena in edina, kakor je eden 
in edin samo naš Nebeški Oče, ki s svojim Sinom Jezusom Kristusom, v občestvu 
Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Amen.  
 

SVETI VEČER 
 
To je predvsem družinski večer. Čas, ki naj bi ga krščanska družina preživela skupaj. V 
preteklih časih, ki se jih tako radi spominjamo, so družine na sveti večer postavile 
jaslice. To je dejavnost pri katerih lahko sodeluje vsak družinski član. Ko so postavili 
jaslice so jih tudi blagoslovili. V času pred II. vatikanskim koncilom, ko je veljal strogi 
post pred sveto mašo, večerje niso bile v navadi. Danes, ko je potrebno biti tešč vsaj eno 
uro pred sveto mašo, pa lahko družinski sveti večer popestri tudi okusna večerja. Zopet 
to ni čas, ki bi ga vsak družinski član preživel sam s seboj: bodisi v delavnici, bodisi 
pred računalnikom ali televizijo, temveč je čas, ki naj bi ga preživeli skupaj, po vzoru 
svete Družine, tudi z molitvijo in pesmijo. 
 
V času svetega večera sveta Družina pripotuje v Betlehem, išče prostor, ki bi jih sprejel, 
kjer bi Marij lahko rodila. Tako naj bi se tudi naše krščanske družine skupaj trudile, da 
bi bil ta večer resnično preživele v skupni povezanosti, ki ga okrona obisk polnočnice.  
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BOŽIČ 
Na božični dan, 25. decembra, v Katoliški Cerkvi praznujemo rojstvo Jezusa Kristusa. 
Vsebina praznika je povezana s skrivnostjo Božjega učlovečenja. Z Jezusovim 
prihodom v zgodovino se je Bog dokončno in nepreklicno zavzel za svet in za človeka. 

Natančen datum Jezusovega rojstva ni znan, čeprav je njegovo rojstvo zgodovinsko 
dejstvo. Po tem dogodku od 6. stoletja naprej štejemo tudi človeško zgodovino. Papež 
Julij I. (337–352) je za datum Jezusovega rojstva določil 25. december. Čas zimskega 
solsticija je bil že v predkrščanskih časih obdobje praznovanja in festivalov. Cerkev se 
je temu prilagodila in obdobju okoli solsticija, ko se dnevi začenjajo daljšati, dala novo 
vsebino. Ob prihodu nove luči v naravo kristjani praznujemo novo Luč, ki ne bo nikoli 
ugasnila. Kakor koli natančen datum Jezusovega rojstva za krščanske veroizpovedi 
danes ni več bistvenega pomena, pač pa je glavna njegova vsebina: Božji Sin se je 
učlovečil in prišel na svet, da bi človeštvo odrešil njegovih grehov. 

V Cerkvi so za božič že zgodaj vpeljali navado trikratnega obhajanja maše (opolnoči, 
ob zori in podnevi), kakršne nima noben drug praznik. Cerkev še danes ob božiču 
opravlja trikratno evharistično slavje – vsak duhovnik sme izjemoma opraviti tri maše. 
Pri polnočni maši je največji poudarek na Jezusovemu rojstvu v hlevu in hvalnici 
angelov, pri zorni ali pastirski maši se pripoved nadaljuje s pastirji, ki so obiskali 
Jezusa, s čimer se pripoved o rojstvu konča. Dnevna maša je vsebinsko najgloblja, saj je 
središčni odlomek iz Svetega pisma vzet iz začetka Janezovega evangelija. 

»Ko Bog v polnosti časov pošlje svojega edinega Sina in Duha ljubezni, razodene svojo 
najglobljo notranjo skrivnost. Bog sam je večno izmenjavanje ljubezni: Oče, Sin in 
Sveti Duh; in namenil nam je deležnost pri tem večnem izmenjavanju« (Katekizem 
Katoliške Cerkve 221). V liku Jezusa Kristusa, učlovečenega Božjega Sina, najdemo 
razlago Boga Očeta, ki nam je razumljiva šele po delovanju Svetega Duha, ki je izlit v 
našo notranjost. 

Praznik Jezusovega rojstva je za vsakega kristjana priložnost, da se odpre in dovoli, da 
se Bog rodi v njegovem srcu ter tako utrdi in poglobi svojo vero. 

Vir: http://katoliska-cerkev.si/bozic-praznik-jezusovega-rojstva-20152122015  

SREDINA AVDIENCA 
 
V večnem mestu Rim, obstajajo sredine avdience, ko se lahko verniki srečajo s papežem. 
Papež je daleč v večnem mestu, mi pa imamo v svoji sredi samega Boga. Zato Vas 
vabim na sredine avdience pred Najsvetejšim zakramentom. Potekale bodo v adventnem 
času vsako sredo od 19-ih do 19.45, v župnijski cerkvi.  
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Ta izpostavitev Najsvetejšega zakramenta je namenjena tihemu češčenju. Namenjena 
je vsem tistim, ki bi se morda radi z Jezusom srečali, mu s svojimi besedami  zaupali 
svoje težave ali pa težave svojih bližnjih. Za vse tiste, ki bi se mu radi preprosto 
zahvalili, ga častili, ljubili.  
 
Po tihem lahko molite rožni venec, morda meditirate ob svetem pismu, molite kakšne 
druge molitve, ali pa preprosto samo zrete v obličje Najlepšega, Najmogočnejšega, 
Najpopolnejšega, Največjega.  
 
Vsako sredo v adventnem času torej Vabljeni, da obiščete Jezusa v Najsvetejšem 
zakramentu. Lahko ga obiščete samo za deset minut, lahko pa tudi za celih 45 minut. 
Odvisno od razpoloženja in časa. Ob koncu češčenja bomo skupaj zmolili litanije 
Jezusove krvi, ter prejeli blagoslov.  
 

BRALCI BERIL DECEMBER 2016 
       
       

4.12.2016 – 2. adventna nedelja  18.12.2016 – 4. adventna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih    ob 8-ih  ob 10-ih  

Andoljšek Marija 
Bojc Alojz 

 Oražem Karmen 
Oražem Vlado 

 Dejak Andreja 
Stopar Marjan 

 Hočevar Mojca 
Trdan Klemen 

       

8.12.2016 – Brezmadežno spočetje  25.12.2016 – BOŽIČ 
ob 8-ih  ob 18-ih   ob 00-ih  ob 8-ih 

  Levstek Ivanka 
Oražem Bernarda 

 Kromar Metka 
Bojc Marjana 

 Kromar Petra 
Pogorelec Jana 

       

11.12.2016 – 3. adventna nedelja  25.12.2016 – BOŽIČ 
8-ih  10-ih  ob 10-ih   

Levstik Damjana 
Hočevar Danica 

 Kordiš Tanja 
Bojc Karmen 

 Vidervol Sabina 
Rus Andrej 

  

       

26.12.2016 – Sveti Štefan  1.1.2017 – Novo leto 
8-ih  10-ih  ob 8-ih  ob 10-ih 

Trdan Martina  Bojc Zdenka  Andoljšek Marija 
Tekavčič Luka 

 Oražem Bernarda 
Henigman France 

 

MAŠNI NAMENI OD 28.11.2016 DO 31.12.2016 
 
 

Ponedeljek, 28. november Katarina Laboure  
ob 18-ih v Prigorici pok. prijatelji Rudi, Mimi, France, Franci  

   

Torek, 29. november Saturnin  

ob 8-ih v Dolenji vasi za osamljene, trpeče in v duševnih stiskah  
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Sreda, 30. november Andrej  
ob 18-ih v Dolenji vasi v dober namen in zahvalo  

   

Četrtek, 1. december Eligij  
ob 18-ih v Dolenji vasi Frančišek Kaplan, obl. 

 za nove duho. pokl. in stan. poklicanih, oddana 
Po maši molitve za 

duhovne poklice! 
   

Petek, 2. december Natalija  
ob 18-ih v Dolenji vasi Vesel Milan, Blate 2a Prvi petek. Ura usmiljenja ob 15-ih  

   

Sobota, 3. december Frančišek Ksaver  
ob 8-ih v Dolenji vasi Andoljšek Stane in Julijana (Š. 12) Po maši Marijine litanije 

   

Nedelja, 4. december 2. adventna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi družina Starc (Lipovec 12) 
blagoslovi čebelnjakov 

   

Ponedeljek, 5. december Sava  
ob 17-ih v Dolenji vasi Pogorelc Tone Miklavževanje ob 17.45 

   

Torek, 6. december Nikolaj (Miklavž)  
ob 18-ih v Dolenji vasi Marija in Janez Ilc, Lonč. 31 

v čast svetemu Duhu, oddana 
po maši litanije sv. Duha 

   

Sreda, 7. december Ambrož  
ob 18-ih v Rakitnici Henigman France, R. 22, obl avdienca od 19-ih do 19.45 

 Lovšin Karolina, oddana  
   

Četrtek, 8. december BREZMADEŽNO SPOČETJE  
ob 8-ih v Dolenji vasi France in Marija Zobec (Vinko)  

ob 18-ih v Dolenji vasi za svetost duhovnikov  
 Levstik Marija (kuharice), oddana  
   

Petek, 9. december Valerija  
ob 18-ih v Dolenji vasi Andoljšek Pavel (Stane z družino) ura usmiljenja ob 15-ih. 

   

Sobota, 10. december Judita 
ob 8-ih v Dolenji vasi Jože Pogorelc, P.K. 10 

 

   

Nedelja, 11. december 3. adventna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi Lesar Marija 1. obl. 
 

   

Ponedeljek, 12. december Amalija  
ob 18-ih v Prigorici Marta Malovič, Magda in Ivan Starc  

   

Torek, 13. december Lucija  
ob 8-ih v Dolenji vasi Klun Alojzij in starši Austelj  

   



 9 

Sreda, 14. december Janez od Križa  
ob 18-ih v Rakitnici Lovšin Karolina (R. 55a) avdienca od 19-ih do 19.45 

   

Četrtek, 15. december Kristina  
ob 18-ih v Dolenji vasi Tone in France Pogorelec in sorodniki  

   

Petek, 16. december Albina 
ob 18-ih v Dolenji vasi družina Lovšin in Bojc (R. 55a) 

 Andoljšek Stanislav (Čampa Stane Helen), oddana 

Ura usmiljenja ob 15-ih, 
začetek Bož. osemdnevnice 

 
   

Sobota, 17. december Lazar  
ob 8-ih v Dolenji vasi Angela, Andrej in starši Zbašnik, L. 41  

   

Nedelja, 18. december 4. adventna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi Jakob in Neža Pogorelec 
Spovedovanje ob 14-ih. 

   

Ponedeljek, 19. december Urban  
ob 18-ih v Dolenji vasi Feliks Podgorelc in družina Merhar  

   

Torek, 20. december Evgen  
ob 18-ih v Dolenji vasi Omerza Vida (družina Jecelj)   

   

Sreda, 21. december Peter Kanizij  
ob 18-ih v Dolenji vasi Merhar Angela in Ignac, družina Klun in Turk avdienca od 19-ih do 19.45 

   

Četrtek, 22. december Frančiška Cabrini  
ob 18.00 v Dolenji vasi Angela in Rudi Oražem, Lonč. 6.  

   

Petek, 23. december Janez Kancij  
ob 18-ih v Dolenji vasi Roman Bojc, P.K.2 Ura usmiljenja ob 15-ih 

   

Sobota, 24. december Adam in Eva  
ob 8-ih v Dolenji vasi Hren Marija in brat Nace (Kromar Franc)  

   

Nedelja, 25. december BOŽIČ  
ob 00-ih v Dolenji vasi za božji blagoslov (P.) 
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

 
Ofer pri mašah ob 8-ih in 10-ih. 

ob 10-ih v Dolenji vasi Andoljšek Julijana, 1. obl.  
   

Ponedeljek, 26. december Sv. Štefan  
ob 8-ih v Dolenji vasi France in družina Pogorelec, Vera Mihič 

ob 10-ih v Dolenji vasi Milan, obl, Marija in Mirko Košmerl (P.22) 
Danes odpade verouk in 

uradne ure! 
   

Torek, 27. december Janez Evangelist  
ob 8-ih v Dolenji vasi Marija in Rudolf Trdan (Prig.)  

   

Sreda, 28. december Nedolžni otroci  
ob 18-ih v Dolenji vasi v zahvalo (L. 22) avdienca od 19-ih do 19.45 
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Četrtek, 29. december David  
ob 18-ih v Dolenji vasi starši Zobec, Drago in Jože, Lon. 39  

   

Petek, 30. december SVETA DRUŽINA  
ob 18-ih v Dolenji vasi starši Merhar, obl, Janez in Marija Zobec Ura usmiljenja ob 15-ih 

 Andoljšek Pavel, (Stane z družino), oddana  
   

Sobota, 31. december Silvester  
ob 8-ih v Dolenji vasi Rus Pavlina (Erna in Marjan Hočevar)   

   

Nedelja, 1. januar NOVO LETO  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  

ob 10-ih v Dolenji vasi Levstik Marija (kurarice vrtec)  
 V kolikor je prišlo v mašnih namenih do tipkarske napake, se že v naprej opravičujem. Prosim Vas, da me pred mašo na to opozorite.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
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/ 
 
 

NAJLEPŠE DARILO 
 

Lepo je nekoga obdarovati. Obdarovanje spada k bistvu krščanstva. Bog 
daruje svojega Sina Jezusa Kristusa, za naše življenje in Odrešenje. Mnogi 
svetniki so darovali svoje življenje zato, da bi drugi imeli življenje. Darovati, 
to naše življenje dela smiselno. Toda večkrat se poraja vprašanje s čim, kako? 
Ste že kdaj kaj darovali, pa se vam je zdelo, vse skupaj premalo? Najlepša in 
najpopolnejše darilo je molitev. Zato Vas vabim k adventni akciji »Podari 
molitev.« Kako poteka? Zadnjo stran Lončarskega zvona izrežite, prepognite 
in napišite datum in uro, ko boste prejemnika obdarili z molitvijo. Zlepite in 
pošljite obdarovancu.  
 

Bistvo ni koliko dopisnic prejmeš, temveč koliko jih pošlješ. Tudi ni bistvo od 
koga jih dobiš, temveč je bistvo, da veš, da nekdo za tebe moli. 

Župnijska pisarna (za izdajo raznih potrdil, dogovorov, sprejem mašnih namenov) je v odprta: 
 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 
 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 
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»Prosite, molite, posredujte in se zahvaljuje 
za vse ljudi.« 

(1 Tim 2,1) 

 
Spoštovani, 
 
v letošnjem adventu bi Vam rad poklonil/a najlepše darilo, ki Vam 
ga lahko poklonim, to je moja prošnja, molitev in zahvala 
vsemogočnemu Bogu za Vas. 
 

Zato bom dne ________________________, ob _________ uri 
 
 
 

za Vas in Vaš blagoslov zmolil/a desetko rožnega venca. 
 
 

Bog Vas blagoslovi in vse dobro! 
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Prejemnik: 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 

 

 
 

Prostor za 
znamko 


