
 
 
 
 
 

Sinusoida 
 

je grafični prikaz, ki se največkrat pojavlja pri prikazovanju mehaničnih in 
električnih funkcij (in mar ni elektrika čudovita podoba Svetega Duha). Ta 
graf prikazuje črto, ki se linearno konstantno dviguje in spušča.  S tem grafom 
najlažje razložimo delovanje Božje milosti: 
 
y os pomeni čas v katerem se Bog približuje človeku 
x os pomeni os različnih človeških življenj 
 

 
 
 
V adventnem času se Božja milost približuje človeku, se spušča na zemljo, 
nekako okoli Božiča sreča človeka, gre še dalje v človekovo notranjost, 
preteklost, v človekove prostore osebnosti in duše, kamor sonce običajno ne 
posveti, ter zajame, kakor ribič zajame mrežo polno rib (prim. Lk 5,6: ko so 
učenci na Jezusov ukaz vrgli mreže in »zajeli veliko množino rib, tako da so 
se jim mreže začele trgati.«). 
 
Nato se začne znova dvigovati, temu pravi postni čas in se okoli velike noči 
zopet bližje sreča s človeškim življenjem, ter skupaj s tistimi ljudmi, ki to 
dopustijo začne dvigovati proti nebesom.  

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVII., št. 12,         
26. november 2017 
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Adventni čas ni omejen samo na čas pred Božičem. Adventni čas je takrat, ko 
se človek poslavlja od svojega življenja in on in njegovi domači trpijo. Smrt je 
srečanje s stvarnikom. Duša pokojnega in duše žalujočih nato doživljajo 
postni čas, dokler ne pride slava vstajenja. 
 
Adventni čas je ko človek počasi drsi v propad, doseže dno, očiščenje, katarzo, 
se sreča z usmiljeno Božjo ljubeznijo, ter se nato v mučnem postnem času 
začne skupaj z Bogom dvigovati v slavo Vstajenja.  
 
Adventni čas pri sveti maši je čas od križa, preko Božje besede do 
evharistične daritve, ki ga predstavlja Božič,  ko se Bog in človek združita v 
eno samo telo. Nato sledi postni čas, se človek z muko in trudom trudi, da bi 
ga Božja milost ponesla v neslutene višave svobodnega življenja. 
 
Adventni čas doseže svoj vrhunec, ko se Bog najbolj približa človeku, to je na 
Božični dan. Ta trenutek lahko ponazorimo s hiperbolo:  
 

 
 
Ta trenutek, je enkraten dogodek, ki ga nikakor ne smemo zamuditi in se 
Božja milost najbolj približa človeku in če človek to dopusti, Bog vstopi v 
človekovo življenje in ga preobrazi.  
 
Imejmo v mislih to, da se v adventnem času Bog ponižuje, od sebe meče 
Božanske atribute, da bi se lažje približal in združil s človekom. Pokažimo 
tudi mi nekaj dobre volje, da se bomo na Božični dan lažje združili z Bogom. 
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NOV ZAČETEK 

 
Advent v Cerkvi predstavlja začetek novega 
liturgičnega leta. Začeli bomo z novim krogom 
beril, vse začenjamo z nova. Tako je advent 
čudovita priložnost morda za obnovitev ali 
poglobitev družinske molitve. 
 
Adventni venec predstavlja upanje. Zelen krog 
pomeni neskončnost, svečke pa približevanje 
Jezusa – Odrešenika. Okraski na venčku pa 
predstavljajo veselje nad prihajajočim 
Odrešenikom. Da bi lažje molili, Vam ponujam 

primer, obrazec, ki je povsem neobvezujoč, lahko ga prilagodite svojih potrebam in 
zmožnostim: 
 
Na začetku skupne molitve, si lahko pripravite prostor, na častno mesto pogrnete prt, 
nanj položite adventni venec, ter vsak teden prižgete novo svečo, na vencu. Prvi teden 
gori ena, drugi teden dve, itd. Tisti, ki ste žal sami, ki nimate nikogar s komer bi lahko 
molili, ne bodite žalostni. Prav gotovo imate kje kakšne ljudi, ki jih imate radi, morda so 
že pokojni. Zato je Bog izumil fotografijo. Vzemite fotografije svojih dragih, bližnjih, če 
so oddaljeni, prav gotovo mislijo na vas in za vas molijo. Če so pokojni, pa ste lahko 
brez skrbi, da so tisti trenutek, ko boste začeli moliti v duhu z vami. Kajti vsak, ki umre v 
Kristusu je v Kristusa pridružen in če začnemo moliti z znamenjem križa, je Kristus z 
vami in prav tako vaši pokojni, ki so umrli v Kristusu. Najodličnejši in najboljši način 
pa je prav gotovo sveta maša. Zato po svojih zmožnostih vabljeni tudi k tedenskim 
svetim mašam. 
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+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. – Amen. 
 
Lahko zapojemo kakšno pesem nato nekdo zmoli naslednjo molitev: 
 
1. adventna nedelja 
 
Nebeški Oče, v imenu Svete Trojice smo se zbrali, da bi svoje 
življenje pripravili na Jezusov prihod. Daj nam vedrega upanja, da ne 
zmanjka nam poguma, ko bomo spoznavali, kaj lahko naredimo, da bi 
Jezusa sprejeli v svoje življenje in svoj dom. Amen. 
 
2. adventna nedelja 
 
Jezus – Zveličar človeškega rodu, toliko stvari nas vznemirja, živimo 
sredi sveta skrbi, pa bi radi uživali nebeški mir. Pomagaj nam spoznati, 
da za Zveličanje ni potrebno veliko, samo drobne, uboge, skromne 
jaslice, so dovolj, da Te sprejmemo v svoje naročje, v svoje življenje. 
Amen.  
 
3. adventna nedelja 
 
Nebeški Oče, če Janez Krstnik ni bil vreden odvezati jermena, na 
Jezusovi sandali, kako naj bomo mi vredni, sprejeti Tvojega Sina v 
naše življenjsko naročje. Obudi v nas dobro voljo, da bomo spoznali, 
da pot v nebesa vodi skozi spovednico. Pomagaj tudi našim bližnjim, 
za katere Te prosimo, da bi se skupaj z nami, čisti veselili Božičnega 
praznika, rešeni vezi greha in tesnobe. Amen. 
 
4. adventna nedelja 
 
O Marija, Božja Mati! Daj nam kanček svoje ljubezni, s katero si 
ljubila Boga in sprejela Njegovega Sina. Daj nam kanček svoje 
ljubezni, da bomo tudi in naši bližnji vzljubili Boga in sprejeli našega 
Zveličarja, Jezusa Kristusa. Amen.  
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Sedaj sledi branje Božje besede. Preberemo lahko odlomek nedeljskega 
evangelija, ki predstavlja povzetek tedna, ki je za nami, obenem pa nam lahko 
da smernice za teden, ki prihaja. Seveda lahko preberemo kakšen drugi 
Svetopisemski odlomek. Če so v družini majhni otroci, lahko najprej preberejo 
starši, ter nato evangelij priredijo z animacijo, ali s kakšnim drugim 
primernim načinom, da bodo otroci zaupali. Zaupajte, »ne skrbite vnaprej, 
kaj boste rekli, temveč govorite to, kar vam bo dano tisto uro. Ne boste 
namreč govorili vi, temveč Sveti Duh« (Mr 13,11) Sklepe lahko tudi zapišemo, 
to je lahko najčudovitejša molitev za dneve suše in teme, saj je sad našega 
truda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. adventna nedelja 
 

Mr 13,33-37 
 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Pazíte in čujte, ker ne 
veste, kdaj pride čas! Tako bo kakor s človekom, ki je zapústil 
svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izróčil oblast, 
vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naróčil, naj čuje. Čujte 
torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar -- zvečer, 
opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori -- da vas ne najde spečih, 
če pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!« 
 

 

2. adventna nedelja 
 

Mr 1,1-8 
 Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina; kakor je 
zapisano pri preroku Izaíju: »Glej, pošiljam svojega glasnika pred 
tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi: 
Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« Tako je 
nastópil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst spreobrnjenja v 
odpuščanje grehov. 
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Po prebrani Božji besede lahko sledi premišljevanje in pogovor. Vsak naj 
poizkuša pozorno posluša Božjo besedo. Odlomek se lahko prebere večkrat in 
vsak naj bo pozoren na stavek ali besedo, ki ga bo najbolj nagovorila, ki se 
mu bo vtisnila v srce in razum. Poizkuša naj v ta odlomek vplesti svoje 
življenje, življenje svojih bližnjih in v pogovoru poizkusite narediti sklep, 
konkretno dejanje za skupno družinsko življenje v tednu, ki prihaja.  
 
Po pogovoru je lahko nekaj trenutkov tišine, v katerih naj vsak sam zase Bogu 
izrazi svoje prošnje, želje, hrepenenja. Nato se primite za roke, tisti, ki žal 
advent preživljate sami, lahko primete sliko svojih dragih, bližnjih, pokojnih, 
ter počasi in glasno zmolite molitev Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu, ter 
na koncu zmolite molitev, ki ste jo zmolili na začetku, ter zaključite s križem. 
Vmes seveda lahko pojemo pesmi, kolikor nam duša in glasilke dajo.  

3. adventna nedelja 
 

Jn 1,6-8. 25-28 
 

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je 
zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi 
sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. To pa je 
Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema 
duhovnike in levite, da so ga vprašali: »Kdo si ti?«, je priznal in ni 
tajil. Priznal je: »Jaz nisem mesija.« Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj 
torej krščuješ, če nisi ne mesija ne Elija ne prerok?« Janez jim je 
odgovóril: »Jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne 
poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu 
odvezal jermen na sandali.«  
 

4. adventna nedelja 
 

Lk 1,26-38 
 

Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k 
devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, 
in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: 
»Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah 
se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je 
rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. 
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Športno in turistično društvo Lončar 
 

vabi 
 

na 
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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 
 
 9.12.2017 skupina Anice Nosan, Prigorica 101 
 23.12.2017 skupina Marije Kromar, Prigorica 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRALCI BERIL DECEMBER 2017 
       
       

3. 12. 2017 – 1. adventna nedelja  24. 10. 2017 – 4. adventna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih   ob 8-ih  ob 10-ih 

Andoljšek Marija 
Mohar Marija 

 Oražem Karmen 
Oražem Vlado 

 Pogorelc Jana 
Dejak Andreja 

 Bojc Zdenka 
Trdan Klemen 

       

8. 12. 2017 – Brezmadežno spočetje  25. 12. 2017 – BOŽIČ 
ob 8-ih  ob 18-ih  ob 00-ih  ob 8-ih 

Mihelič Marica 
Henigman France 

 Oražem Bernarda 
Trdan Martina 

 Kromar Metka 
Remic Matija 

 Trdan Martina 
Oražem Peter 

 

10.12.2017 – 2. adventna nedelja  25.12.2017 - BOŽIČ 
ob 8-ih  ob 10-ih  ob 10-ih   

Levstik Damjana 
Bojc Marjana 

 Levstek Ivanka 
Berkopec Tone 

 Hočevar Mojca 
Rus Andrej 

  

 

17. 12. 2017 – 3. adventna nedelja  31. 12. 2017 – Sveta Družina 
ob 8-ih  ob 10-ih  ob 8-ih  ob 10-ih 

Trdan Sabina 
Bojc Alojz 

 Kordiš Tanja 
Bojc Karmen 

 Merhar Marija 
Hočevar Danica 

 Henigman Mateja 
Oražem Stane 

 
Če kateri od bralcev/bralk želi na e-mail predhodno prejemati berila, naj mi to 
sporoči na moj e-mail: ales.pecavar@rkc.si  
 
 
 

Župnik bo zagotovo v župnijski pisarni: 
 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 
 sveti zakon: prijaviti vsaj mesec 

dni pred poroko v župnijski 
pisarni 

Za bolniško maziljenje in sveto 
spoved ni uradnih ur! Lahko se 
oglasite v župnišču oz. dogovorite 
za termin preko tel: 031/347-427 
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OBNAVLJANJE in VZDRŽEVANJE 
 

Župnija Dolenja vas načrtuje obnovo podružnične cerkve svetega Vida v Rakitnici. 
Znesek te investicije bo znašal približno 23.000 €. 
 

Poleg tega projekta se je pred Božičem 2016 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 
 

V nedeljo 1.10.2017 ste pri ofru za obnove darovali 1.175,45 €. Bohlonej in Bog povrni!  
 

Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 15.12.2017): darovi iz »rumenega 
nabiralnika«; ob smrti Oražem Angele: brat Janez, družina Bojc, Jani in Marjana; ob 
smrti Čampa Ivane, sin Andrej; Levstek Transport; Henigman Uroš; Levstek Janez; v 
skupnem znesku darovali: 1.805,00 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni! 
 

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

SVETI MIKLAVŽ 
 
Kakor vsako leto bomo tudi letos obhajali praznik krščanskega 
obdarovanja. Vse naše življenje je dar od Boga, drug drugemu 
smo dar, ki razveseljuje, tolažbi, spodbuja, daje upanje. Sveti 
Nikolaj se je celo življenje podarjal. Najprej je po smrti staršev 
razdelil svoje premoženje in svoje življenje podaril Cerkvi, kot 
redovnik, nato kot duhovnik, nazadnje kot škof. Zaradi vere je bil 
večkrat preganjan in v zaporu. Sedaj pa se razdaja kot priprošnjik 
v nebesih.  
 
Najprej ga bomo počastili, kot veleva tradicija v torek, 5.12. ob 
18-ih, ko bo otroke razveselil s skromnim darom (otroke čim prej prijavite v 
župnišču), nato s sveto mašo 6.12. ob 18-ih v župnijski cerkvi.  
 
 

Vsem, ki boste pripravljeni sodelovati 
se že v naprej zahvaljujem, ter kličem 
na Vas Božjega blagoslova. Bohlonej, 
ter Bog povrni! 
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SVETI AMBROŽ 
 
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) 

 
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, 3.12.2017 popoldne prejeti Ambrožev blagoslov. Kdor želi 
svojim čebelam in čebelnjakom Božjega blagoslova naj mi to vsaj en dan prej 
sporoči, bodisi osebno ali preko tel.: 031/347-427.  
 

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 
 
Ta praznik se prvič omenja v 14. stoletju, v 18. stoletju postane obvezni god, papež Pij 
IX., pa je to versko resnico 8. decembra 1854 razglasil za od Boga razodeto v veliko 
veselje vsega katoliškega sveta.  
 
In kaj ta praznik, ki mu je posvečen stranski oltar v župnijski cerkvi v Dolenji vasi 
sporoča in v čemu obstaja to veselje? Ta praznik sporoča, da je bila Marija obvarovana 
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vsakega greha in še posebej izvirnega greha, s katerim smo ljudje ranjeni in zaradi njega 
nagnjeni k slabemu. Marija je bila spočeta po naravni poti, kakor vsak drug otrok, pa 
vendar zaradi posebne vloge v zgodovini odrešenja obvarovana madeža izvirnega greha. 
Zaradi te lastnosti ni bila sposobna v življenju narediti niti najmanjšega greha in zaradi 
te lastnosti ni bila podvržena vplivu hudobnega duha. 
 
Ta praznik nam pred oči postavlja Marijo, kot ideal in vzor, hkrati pa porok upanja in 
priprošnjico k Bogu. Marija je bila že ob spočetju in vse življenje v posvečujoči milosti, 
se pravi brez greha. Kristjan ta dar prejme ob krstu. Posvečujoča milost pa se mu 
obnavlja po vsaki spovedi, ko mu Bog izbriše grehe, tako da lahko na novo zaživi 
odrešeno življenje.  
 
Pri slovenskih svetih mašah v petek 8. decembra, ob 8-ih in 10-ih v 
župnijski cerkvi v Dolenji vasi, se bomo tako skupaj izročili v Marijino 
varstvo, ter priporočili sebe in svoje bližnje, da bomo vedno imeli pogum 
obnoviti posvečujoče stanje milosti v svojem življenju.  
 

SPOVEDNI DAN 
 
Na tretjo adventno nedeljo 17. decembra bomo obhajali spovedni dan pred Božični 
prazniki ob 14-ih v župnijski cerkvi, ko bo prišlo več duhovnikov od drugod. 
 
Sveto spoved lahko opravite tudi ob 16-ih v Stari Cerkvi, od 17-ih dalje v Kočevju in v 
Ribnici.  
 
Tisti, ki se zadržujete v Ljubljani, lahko prejmete sveto spoved vsak dan od 6-ih do 
11.30 v stolnici (Krekov trg), ter prav tako v stolnici zvečer od 18-ih dalje.  
 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
 
Osem dni pred Božičem obhajamo Božično devetdnevnico. Ta pobožnost ni namenjena 
samo »ta mladim«, temveč tudi »ta starim«, saj vemo, da jabolko ne pade daleč od 
drevesa in če bomo mi »ta stari« dajali zgled molitvenega, pobožnega, duhovnega 
življenja, tudi naši »ta mladi« ne bodo v toliki nevarnosti, a bi od tega odpadli.  
 
Božično osemdnevnico bomo začeli v soboto 16. decembra ob 8-ih v župnijski cerkvi. 
V nedeljo med mašami, ter nato čez teden zvečer v župnijski cerkvi. Zaključili jo bomo 
tik pred Božičem v soboto 23.12. pri sveti maši ob 8-ih. Vse v župnijski cerkvi.  
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MAŠNI NAMENI OD 1.12.2017 DO 31.12.2017 
 

Ponedeljek, 27. november Virgil in Modest  
ob 18-ih v Dolenji vasi Oražem Angela (Bojc Janez)  

   

Torek, 28. november Katarina Laboure  

ob 8.00 v Dolenji vasi Trdan Neža, L. 24  
   

Sreda, 29. november Saturnin  
ob 18-ih v Dolenji vasi Andoljšek Pavel (Grandovec Gašpirc)  

   
   

Četrtek, 30. november Andrej  
ob 18-ih v Dolenji vasi Gorše Ana, 30. dan Češčenje ob 17.30 

   

Petek, 1. december Eligij  
ob 18-ih v Dolenji vasi Kaplan Frančišek, Rak. 11 

Marija Petrovič, oddana 
Prvi petek. Ura usmiljenja ob 15-ih 

 
   

Sobota, 2. december Natalija  
ob 8-ih v Dolenji vasi Dejak Ignacij ml., P.K.9 

 
Adventna delavnica od 9-11. 

Ministrantske vaje od 9.30-10-ih 
   

Nedelja, 3. december 1. adventna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi Nežka in France Češarek, Humec 22 
ofer za obnove 

blagoslov čebel in čebelnjakov 
 mama Angela in družina Čampa (Lip. 51), oddana  
   

Ponedeljek, 4. december Janez Damaščan  
ob 18-ih v Prigorici Pahulje Alojz, 30. dan 

  
Tiho češčenje v ž.c. od 19-

ih do 20-ih. 
   

Torek, 5. december Saba 
ob 8.00 v Dolenji vasi za blagoslov dela in družine 

Miklavževanje ob 18-ih 

   

Sreda, 6. december Nikolaj  
ob 18-ih v Dolenji vasi Tone Pogorelc 

  
 

   

Četrtek, 7. december Ambrož 
ob 18-ih v Dolenji vasi Oražem Franc, P.K. 3 

  

 
Češčenje ob 17.30 

   

Petek, 8. december BREZMADEŽNO SPOČETJE  
ob 8-ih v Dolenji vasi za zdravje in božji blagoslov (P.22)  

ob 18-ih v Dolenji vasi Henigman France, R. 22  
   

Sobota, 9. december Valerija  
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ob 8-ih v Dolenji vasi Dejak Ignacij st., P.K. 9 Ministrantske vaje od 9.30-10-ih 
   

Nedelja, 10. december 2. adventna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi Pogorelc Jože (Za vodo 2) 
 

   

Ponedeljek, 11. december Damaz I.  
ob 18.00 v Prigorici Merhar Ignac in Angela, družina Klun in Turk, P. 85 

 Oražem Angela (brat Janez), oddana 
Tiho češčenje v ž.c. od 19-

ih do 20-ih. 
   

Torek, 12. december Amalija  
ob 8-ih v Dolenji vasi Trdan Neža (Anica in Ivan)  

   

Sreda, 13. december Lucija  
ob 18-ih v Dolenji vasi Vesel Milan, Blata 2a Filmski večer: Hachiko 

 Dejak Roza (Jecljevi), oddana  
   

Četrtek, 14. december Janez od Križa  
ob 18-ih v Dolenji vasi Rudolf Matelič, obl., (L. 60) Češčenje ob 17.30 

 Andoljšek Pavel (Gradnovec), oddana  
   

Petek, 15. december Kristina 
ob 18-ih v Dolenji vasi France in Tone Pogorelec, L. 22 

Ura usmiljenja ob 15-ih . 
Mladinski verouk ob 19-ih 

   

Sobota, 16. december Albina  
ob 8-ih v Dolenji vasi Gorše Ana (sestrična in bratranca) Božična devetdnevnica 

 starši in sorodniki Trdan, oddana Ministrantske vaje od 9.30-10-ih 
   

Nedelja, 17. december 3. adventna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi Albina Matelič (L. 60) 
Božična devetdnevnica 

Spovedovanje ob 14-ih. 
 Zobec Ivan (brat Karol), oddana  
   

Ponedeljek, 18. december Gacijan  
ob 18-ih v Dolenji vasi Jakob in Jožefa Nosan, obl.  

 Dejak Roza, oddana 
Božična devetdnevnica 

 
   

Torek, 19. december Urban  
ob 18.00 v Dolenji vasi starši Jereb in Danica Lovšin Božična devetdnevnica 

   

Sreda, 20. december Evgen  
ob 18-ih v Dolenji vasi Oražem Angela in Rudi, L. 6 Božična devetdnevnica 

   

Četrtek, 21. december Peter Kanizij  
ob 18.00 v Dolenji vasi sorodniki Bojc Božična devetdnevnica 

 Polda Potočnik in Tone Adamič (Henigman), oddana Češčenje ob 17.30 
   

Petek, 22. december Frančiška Cabrini  
ob 18-ih v Dolenji vasi Ivan Zobec (Lonč. 7) Božična devetdnevnica 



 14 

   

Sobota, 23. december Janez Kancij  
ob 8-ih v Dolenji vasi starši Lovšin, Šolska 16 (Zdenka) 

družina Merhar in Podgorelec, oddana 
Božična devetdnevnica 
Ministrantske vaje od  9.30-10-ih 

   

Nedelja, 24. december 4. adventna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  

ob 10-ih v Dolenji vasi Andoljšek Julijana in Stanislav, Za vodo 2  
   

Ponedeljek, 25. december BOŽIČ  
ob 00.00 v Dolenji vasi Dejak Roza (Lonč. 32)  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane Ofer 
ob 10-ih v Dolenji vasi Bojc Roman, P.K. 2  

   

Torek, 26. december Štefan  
ob 8-ih v Dolenji vasi Alojzij Bojc 

ob 10-ih v Dolenji vasi stari starši Zabav, Oražem 
Blagoslov konjev ob 14-ih 

   

Sreda, 27. december Janez Evangelist  
ob 18-ih v Dolenji vasi starši in Matjaž Bojc 

 Merhar Stane (Lonč. 7), oddana 

Ogled baleta Hrestač v 
župnišču ob 18.30 

   

Četrtek, 28. december Nedolžni otroci  
ob 18-ih v Dolenji vasi Janez in Justina Zobec, Gredice 2 Češčenje ob 17.30 

   

Peterk, 29. december David  
ob 18-ih v Dolenji vasi starši Zobec, Drago in Jože,  Ura usmiljenja ob 15-ih . 

   

Sobota, 30. december Feliks  
ob 8-ih v Dolenji vasi starši Levstek (P.K.1) Ministrantske vaje od 9.30-10-ih 

   

Nedelja, 31. december SVETA DRUŽINA  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  

ob 10-ih v Dolenji vasi starši Dejak, Lonč. 49  
 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 tekočem mesecu v cerkvi v Rakitnici vršila kakšna dela bodo maše opravljene v Dolenji vasi. 
 

Ob smrti Pahulje Alojza so za svete maše darovali: stari Omahen, Marijine sodelavke, 
družina Pahulje. Kdaj bodo maše opravljene spremljajte župnijska oznanila. 
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SVETI ŠTEFAN 
 
Je bil prvi diakon, ter eden izmed prvih mučencev, ki so zaradi vere v Jezusa 
Kristusa, pretrpeli mučeniško smrt. Sveti Štefan je pomemben iz dveh 
razlogov: prvi zato, ker je to mučeniško smrt opazoval Savel, kasnejši apostol 
Pavel, ter zato, ker ga po tradicija častimo kot zavetnika konj. Zato bomo na 
svetega Štefana dan – 26.12.2017 ob 14-ih konjem in njih skrbnikom podelili 
blagoslov svetega Štefana. Blagoslov se bo opravil v vsakem vremenu.  
 
 

AVDIENCA 
 

Tudi letos vabljeni na adventne sprejeme, pri Nebeškem Kralju, našem 
Gospodu Jezusu Kristusu, ki med nami prebiva v tabernaklju pod podobo 
svete evharistije.  
 

Ko bomo v adventu molili in razmišljali o sebi, o svojem življenju, o Bogu in 
podobnem bomo imeli prav gotovo veliko stvari v sebi. Vse to lahko v tihi 
molitvi izročimo Jezusu, v ponedeljek 4. ter 11. decembra ko bo Najsvetejši 
zakrament izpostavljen od 19-ih do 20-ih, za tiho osebno adoracijo. Vabljeni! 
 

 
 
 
 
 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 
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MINISTRANTSKE VAJE 
 
Z novim liturgičnim letom pričenjamo z ministrantskimi vajami. V mesecu 
decembru bodo intenzivne, vsako soboto ob 9.30, nato na enkrat na mesec. Za 
7. razred so obvezne. Vabljeni pa tudi drugi fantje in dekleta. 
 
 
 
 

NI JUNAKA, KI LJUBIL BI ČUDAKA 

Lepo vabljeni, na uradni sprejem Lučke miru iz Betlehema, v nedeljo 
17.12. ob 18-ih v ž.c. v Ribnici 

 
Plamen in sveče se bodo delile 17.12. pri vseh nedeljskih mašah v 

okoliških župnijah. 
 

Povabljeni ste, da sprejmete plamen in prinesete lanskoletne sveče, saj 
smo tako okolju prijazni. 

 
Letošnji dobrodelni namen bo namenjen trem organizacijam za pomoč 

otrokom in družinam v stiski. 
 

RIBNIŠKI SKAVTI – STEG SUHE RIB'CE 
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Razen Boga, ki ljubi vse, kar je ustvaril. Če ne bi ljubil, ne bi pustil ustvariti. 
Kako napačno zato nekateri razmišljajo, ko si domišljajo, da niso vredni Boga, 
da so preveč grešni, preveč nepopolni. Tudi to je lahko napuh. Komu pa je 
Bog namenjen, koga Bog najbolj ljubi, po komu Bog najbolj hrepeni? Bog 
ljubi in hrepeni  po nepopolnih, grešnih, slabotnih, osamljenih, omejenih, 
žalostnih, naveličanih, na rob družbe odrinjenih ljudeh. Niso mu odvratni niti 
tisti, ki so v hrib obrnjeni, niti tisti, ki so malce čez les. Sočustvuje z 
zasvojenimi, jeznimi, razočaranimi, bolnimi, pohabljenimi. Prav tako se 
zanima za tiste, ki imajo dve levi roki, kakor za tiste, ki ne vedo, da obstaja 
»on/off« gumbek,  itd. Bog je namenjen vsem tistim, katere radi obstojamo in 
s prstom nanje kažemo.  
 
Zato se Jezus ni rodil v Herodovi palači ali palači velikega duhovnika, zato ga 
tudi niso sprejeli v popotno prenočišče, ker je bil preveč ubog. Zato se je rodil 
v jaslicah, med tistimi ljudmi, ki so bili v tistem času najbolj na robu družbe – 
pastirji. Zato se je družil s prostitutkami, cestninarji, rimskimi vojaki, ribiči, 
ker so ga ti bili sposobni sprejeti. Ker so v svojem življenju potrebovali nekaj 
resnično dobrega, lepega, enega in resničnega – Boga. Jezus je sprejemal tudi 
bogataše, za nobenega ni nebeško kraljestvo zaprto, razen, če si sami vrat ne 
zapremo.  
 
Vendar pa obstoji neka prepreka, mimo katere gre tudi Bog težko. To je napuh. 
Bog se nikakor ne more približati tistemu, ki ne prizna, da potrebuje Boga. 
Tistemu, ki je sam sebi dovolj, tistemu, ki dejansko celo uživa v tem, da je 
zatiran, zavržen, ki povsod vidi neke zarote in zanke.  
 
In orodje, preko katerega prihaja na svet je Cerkev. Nekdo lahko reče: 
verujem v Boga, v Cerkev pa ne morem verovati, ne morem biti član Cerkve 
zaradi tolikih različnih strašnih dogodkov, ki so se znotraj Cerkve in v imenu 
Boga dogajale. Jim dam čisto prav. Ne moremo verovati zgolj v človeško 
Cerkev in nihče tega tudi ne zahteva. Katoličani verujemo v Cerkev, ki je 
Kristusovo skrivnostno telo, sestavljeni iz različnih udov. Če nam noge 
smrdijo, so te noge prav tako uporabne kakor lasje, ki dišijo po sivki. Cerkev 
je zgolj orodje Zveličanja ki se ga poslužujemo da pridemo do večnega 
življenja v nebeškem kraljestvu. Cerkev je orodje, kot telefon, internet, poštni 
golob, itd.  ki ga uporablja tako Bog, kakor mi, da pridemo skupaj.  
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Tudi jaz kot vernik ne verujem v Stanislava Zoreta, v Jorge Mario Bergolija 
ali Alojza Urana. Ne, jaz kot vernik verujem in se zato trudim spoštovati 
službo škofa, papeža, dekana, duhovnika, župnika, kaplana, čeprav mi lahko 
marsikatera oseba ni všečna. Ker služba predstavlja Jezusa Kristusa, oseba pa 
lahko preko te službe in moje molitve postane svetnik in takrat postane tako 
služba, kakor oseba eno in isto, kakor Jezus na Božič postane Bog in človek. 
In v Cerkvi obstaja predvsem v zakramentih. Ki nam lahko pomagajo, da se 
postopoma, preko življenja, približamo svetosti, ki se razodeva na Božični dan. 
 
 

IN NA KONCU PRIDE BOŽIČ 
 

 
 
Ko bomo preživeli adventni čas, ko bomo preživeli »veseli december«, bomo 
lahko prišli do enkratnega, nepojmljivega veselja, ki se utelesi v Božičnem 
dnevu. Vsa darovanja, s katerimi bomo obdarovali bližnje v času adventa 
imajo svoj vrhunec v Božiču. Božič je praznik darovanja, ko se Bog utelesi v 
podobi človeka, da bi se kot človek lahko človeku daroval.  
 
Sveti Jožef predstavlja vernika, ki je vdan v Božjo voljo, ter Boga in bližnjega 
sprejema takšna, kakršna sta, četudi sta lahko po družbenih normah čudna. 
Sveti Jožef se je boril sam s seboj, da bi sprejel posredovanje Svetega Duha 
pri Mariji. Želel jo je odsloviti, ker se to ni skladalo z njegovimi življenjskimi 
načrti. Po premišljevanju, po molitvi, pa je sprejel tako Marijo, kot Jezusa, ter 
ju varoval s svojim življenjem. 
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Marija predstavlja vernika, ki dopusti, da se v njegovem življenju naredi 
čudež. Vsi hrepenimo po čudežih, po uslišanjih. Pa vendarle včasih težko 
dojamemo, da se čudeži dogajajo vsak dan, vendar jih večkrat nismo sposobni 
videti, slišati, občutiti. Zaradi predsodkov, človek ne more razumeti, videti, 
slišati, občutiti. Tudi Marija ni razumela: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne 
poznam?« (Lk 1,34) Šele ko je dojela, da govori z Vsemogočnim Bogom, se 
je tudi ona vdala. Ni poizkušala razumeti, je pa vse besede ohranila v svojem 
srcu. In kdor ohrani v svojem srcu Boga, tistemu ni nič nemogoče.  
 
In vsi dvomi, vsi strahovi, vsi predsodki, vsa čudaštva, vsa nerazumevanja, pa 
preprosto odpadejo, kakor led po otoplitvi, v rojstvu Jezusa Kristusa, ki dar 
Boga človeštvu. Bog se utelesi, učloveči, zato, da bi se kot človek lahko 
daroval človeku. Jezus je neke vrste »trojanski konj«, vtihotapi se v naše 
življenje, zato, da bi se na veliko noč razodel v vsej svoji slavi, ter nas povedel 
v večno življenje v nebeškem kraljestvu. Da to niso zgolj lepe besede, ki prej 
ali slej minejo, so tukaj Sveti Trije kralji. Od kod vse so prišli, kaj vse so 
naredili, da bi Bogu darovali. In so prejeli: neminljivo slavo. 
 
Kaj človek daje drugemu? Daje mu iz sebe, iz najbolj dragocenega, kar ima, 
daje iz svojega življenja. To ne pomeni, da mora vedno žrtvovati svoje 
življenje za drugega, pač pa, da mu daje nekaj tistega, kar je v njem živo; daje 
mu svoje veselje, svoje zanimanje, svoje razumevanje, svoje znane, humor, 
žalost, vse pojave in manifestacije tistega, kar je v njem živo. Ko daje iz 
svojega življenja, obogati drugega, v drugem poveča občutek živosti tako, da 
poveča svoj lastni občutek živosti. Ne daje zato, da bi prejemal; dajanje je 
samo po sebi izjemen užitek. Toda ko daje, v drugem nehote nekaj prikliče v 
življenje in kar je obujeno, se odbije nazaj k njemu; če res daje si ne more kaj, 
da ne bi prejel, kar mu je vrnjeno.  
 

In to stori Bog na Božični dan. Človeku daruje Jezusa Kristusa, daruje sebe, 
ne zato, da bi prejel nazaj, kar koli, temveč ker mu je darovanje nepopisni 
užitek. Uživajmo tudi mi in poizkusimo posnemati Boga: darujmo. S tem ko 
darujemo, drugemu lahko oplemenitimo življenje. S tem ko darujemo, 
obdarjeni postane del nas in mi del njega. Podobno, kot se to zgodi pri vsaki 
sveti maši.  
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Tudi letos se poizkusimo kot župnija, kot skupnost duhovno povezati. Zato vas vabim k 
akciji, pobožnosti v čast Praškemu Jezusu. Odrešenjske moči nimata samo Kristusovo 
trpljenje in smrt, ampak njegovo celotno življenje, s katerim je povzdignil človeško 
usodo: tudi Kristusovo otroštvo, njegova mladost, njegovo srečevanje z ljudmi, njegove 
molitve za judovsko ljudstvo, njegovi intimni pogovori z nebeškim Očetom – vse to se 
je zgodilo za nas, za naše  zveličanje. 
 

Praški mali velikan – Praški Jezus, nas tudi danes vabi, da predenj polagamo svoje 
prošnje in stiske. Odprimo mu srce, saj se je Veliki Bog za nas učlovečil v podobi 
majhnega otroka, ravno zato, da bi se lahko približal prav vsakemu človeku, da bi zlezel 
v vsako hišo in vsak dom, ne glede na to ali tam prebivajo pravični ali grešni ljudje. 
Vsak izmed nas vsaj enkrat v življenju potrebuje pomoč Vsemogočnega in Velikega 
Boga.  
 
 

Da bi bila naša prošnja resnično dober dar za naše najbližje, lahko svojo prošnjo 
napišete na spodnji obrazec, ter odvržete v nabiralnik pod kipom Praškega Jezusa v 
župnijski cerkvi, jaz kot Vaš župnik pa se zavežem, da bom molil po Vaših namenih. In 
če je prošnja v blagor vam in vašim bližnjim, bo prav gotovo uslišana.  
 
Dete Jezus, k tebi se zatekam,  
in po tvoji sveti Materi te prosim,  
pomagaj mi v tej moji potrebi (povem kateri),  
kajti trdno verujem, da me ti, Bog, lahko rešiš.  
Z zaupanjem pričakujem, da bom deležen  
tvoje milosti. Iz vsega srca te ljubim,  
iskreno obžalujem svoje grehe in te,  
o mali Jezus, prisrčno prosim, da me osvobodiš.  
Sklenem, da se bom poboljšal in te ne bom  
več žalil. Tebi se darujem in rajši trpim,  
kot da bi ti prizadejal bolečino. Hočem ti  
zvesto služiti. Iz ljubezni do tebe hočem  
srčno ljubiti svoje bližnje kot samega sebe.  
Dete Jezus, tebe častim, o mogočni Otrok,  
tebe prosim, reši me iz stiske.  
Naj te uživam vso večnost, te gledam z Marijo  
in Jožefom, in častim z vsemi svetimi angeli. Amen.  
 
(p.Ciril, bosonogi karmeličan (1590 - 1675) 
 
 
 
 
 
 
 
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/ 

 
Tukaj napišite svojo prošnjo/željo, ter jo 
odvrzite v nabiralnik v cerkvi. Molite tudi 
molitev, ki je natisnjena levo: __________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 


