
 
 
 
 
 

Župnija 
 

 
je prostor in čas, v katerem se Bog in 
človek srečujeta, torej je župnija 
pripomoček tudi preko katerega se 
lahko človek približa nebesom. Znotraj 
župnije se Bog najprej in redno 
razodeva ter deluje. Razodeva se tudi 
preko raznih posebnih razodetij 
(Fatima, Međugorje itd.), ter deluje tudi 
izredno (čudeži, uslišanja itd.). Redno 
in čedno pa deluje preko prostora in časa, ki ga imenujemo župnija.  
 
Središče župnije ni župnišče, temveč je tabernakelj župnijske cerkve. V 
našem primeru cerkev svetega Roka v Dolenji vasi. Župnijska cerkev ima 
enako pomembnost, kakor stolinica ali katedrala za škofijo, bazilika sv. Petra 
v Rimu za celotno Katoliško Cerkev.  
 
Središčni tedenski dogodek celotne Rimo-Katoliške Cerkve pa je nedelja. Ki 
jo imenujemo tudi mala velika noč, ker je Velika noč središčni dogodek 
celotnega krščanstva. Zato nobena dejavnost, noben praznik ne more 
preglasiti nedelje.  
 
Vse torej, kar v župniji počnemo, počnemo zaradi Tistega, ki prebiva v 
tabernakelju. Zato ga tudi obiskujemo, prejemamo, častimo in molimo. Zaradi 
Jezusa v tabernakelju obnavljamo in vzdržujemo sakralne stavbe. Sakralne 
stavbe, zvonovi pa tudi verniki sami oznanjamo, da je Jezus prisoten v našem 
prostoru in času.  
 

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVII., št. 2,         
29. januar 2017 
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NAJSVETEJŠI ZAKRAMENT 
 

Katoličani verujemo, da je Jezus na 
najodličnejši način navzoč preko 
Najsvetejšega zakramenta – evharistije, svete 
hostije, svetega obhajila itd. Če sploh lahko 
govorimo o »statistični uspešnosti« župnije, so 
statistično ali ne statistično »uspešne« župnije 
tiste, v kateri večina goji globoko pobožnost 
do Najsvetejšega zakramenta.  
 
Sveta maša je največja, najvišja, 
najpopolnejša oblika češčenja in molitve. 
Takoj za njo pa je češčenje, zrenje v obličje 
Boga, ki se nam predstavlja preko posvečene 
hostije v monštranci. Jezus v tabernakelju bi 
moral biti prvi naslov za izrekanje naših želja, 

prošenj, problemov in skrbi. Mnogi verni zmajujejo z glavami, tarnajo in 
godrnjajo, toda malo jih je, ki resnično verujejo v Jezusovo navzočnost pod 
podobo kruha. Zato v imenu Svete Trojice, vse rotim in vabim: povečajte in 
poglobite svojo pobožnost do presvetega Zakramenta. On je resnični voditelj 
in kralj Katoliške Cerkve, mi smo samo njegovi sodelavci, služabniki. Po 
Njegovi milosti živimo, delamo in smo. Ter zato potrebujemo Njegovega 
blagoslova, za vse svoje življenjske načrte, če želimo, da se izpolnijo. 
Poživimo svojo molitev, ter navzočnost pred Najsvetejšim zakramentom, oz. 
kakor je nekoč dejala sv. Angela Merici: »Delajte, zganite se, verujte, 
prizadevajte si, upajte, kličite k Bogu iz vsega srca in brez dvoma boste videli 
čudovite stvari.« In če to počnete pred tabernakeljem, ne morete zgrešiti. 
 

ROMANJE NA BREZJE 
 

19. febrarja 2017 je dekanija Ribnica na vrsti, da opravi romanje za nove 
duhovne poklice in svetost poklicanih na Brezje. Ob 15-ih bo na Brezjah 
molitvena ura pred Najsvetejšim, ter nato sveta maša. Zainteresirani za 
romanje naj se do 10.2.2017 prijavijo v župnišče. 
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OBNAVLJANJE in VZDRŽEVANJE 
 

Cerkev je nebeška in zemeljska skupnost, ki se srečuje v Jezusu Kristusu. 
Skupnost bivajočih in sodelujočih z Božjo milostjo pri Božjem načrtu 
Odrešenja. In vsa skrivnost naše vere se odvije na oltarju, ki predstavlja vrata 
pravičnosti, skozi katere vstopamo, da hvalimo Gospoda. Sakralni prostor 
omogoča ta prostor in čas, ko se nebesa in zemlja združita. Čas, ko se najbolj 
združimo z Jezusom je prav gotovo sveto bogoslužje, v najvišji obliki kot 
daritev svete maše, nato v češčenje Najsvetejšega zakramenta, ter v vseh 
ostalih pobožnostih in skupnih molitvah. Prostor združevanja in češčenja pa 
imenujemo cerkev, kapela, sakralni prostor. 
 

Naši predniki so se tega dobro zavedali. In zavedali so se dragocenega daru 
Jezusove prisotnosti v tabernakelju. Največje katedrale so bile zgrajene samo 
iz želje po zadrževanju Jezusa sredi zemeljske skupnosti, zaradi želje po 
prostoru češčenja, molitve. Največje katedrale, se niso nič lažje ali težje 
gradile, ter vzdrževale, kakor podeželske cerkvice. Toda vsako cerkev od 
mogočne katedrale do podeželske cerkvice je zgradila vera v Jezusovo 
navzočnost, upanje v Jezusovo moč in pomoč, ljubezen do Jezusovega 
usmiljenja, ki se razodeva preko svetih zakramentov. 
 

Sakralnih prostorov ne urejamo in vzdržujemo zaradi župnika. Župniki 
prihajajo in odhajajo, verniki pa so tisti, ki ostajajo in verniki potrebujejo 
prostor in čas za srečevanje z Bogom, kakor potrebujemo prostor in čas, da se 
srečamo s tistimi ljudmi, katere ljubimo.  
 

Urejen in vzdrževan bogoslužni prostori je tudi izraz spoštovanja do naših 
prednikov in so lahko ponos vsakega kraja. Vsaka cerkev, je unikat, vsaka v 
sebi skriva elemente ljudske umetnosti, ter je tudi na nek način osebna 
izkaznica kraja, saj so cerkve običajno tiste stavbe, ki jih tujci najprej opazijo, 
ter zato tudi nekaj sporočajo. Vernim in nevernim. Včasih ko v kakšni 
ljubljanski cerkvi čakam v vrsti za spoved, opazim veliko turistov, in redki so, 
ki jih lepota bogoslužnega prostora ne prevzame. Malo poslikajo, nato pa kar 
sedijo in večkrat na svoj turistični način častijo Boga: če je že to zemeljsko 
tako lepo, kako lep mora biti On, zaradi katerega je vse to zgrajeno. 
 
Tako je prišla na vrsto tudi obnova podružnične cerkve svetega Vida v 
Rakitnici. Je ena najstarejših cerkva tako v župniji kakor v širši okolici, saj jo 
omenja že Valvasor. Obnova naj bi potekala v treh fazah: notranjost, 
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zunanjost, ter restavriranje oltarja. Lansko leto smo zamenjali streho, letos pa 
bi se lotili notranjosti. Znesek te investicije bo znašal približno 23.000 €. 
 

Sanacijo sten in beljenje bo opravilo podjetje, ki ima izkušnje s tem delom, ter 
to opravi zelo kakovostno, kakor lahko vidimo na primeru župnijske cerkve, 
Pred tem pa moramo urediti naslednje: 
 

 nova vhodna vrata in stranska vrata 
 ureditev zakristije, prezbiterija, predvsem 
 tabernakelj, ki se bo oblikovno ujemal z oltarjem 
 ureditev elektrike 
 ureditev prezračevanja 

 

Mislim, da se vsi strinjamo, da je cerkev v Rakitnici potrebna obnove. Ter da 
je taka obnova kar velik zalogaj, zato prosim za pomoč vso župnijo, domačine, 
domače mojstre, vse ki bi bili pripravljeni darovati svoj čas, ter svoje izkušnje, 
da bi cerkev svetega Vida v Rakitnici zasijala v vsej svoji lepoti, ter tako 
oznanjala lepoto našega Boga.  
 

Poleg tega projekta se je pred Božičem izkazal problem glede zvonjenja v 
župnijski cerkvi. Problematičen ni samo kembelj velikega zvona, temveč 
celoten sistem, ki ga bo po priporočilu strokovnjakov, ki so si situacijo 
ogledali, potrebno čimprej urediti, da se prepreči škoda in morebitne nesreče. 
Znesek te investicije se vrti okoli 20.000 €. S tem pa se bomo spopadli v 
naslednjih letih. 
 

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, 
začenši s februarjem 2017.  
 

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. 

Vsem, ki boste pripravljeni 
sodelovati se že v naprej 
zahvaljujem, ter kličem na Vas 
Božjega blagoslova. Bohlonej, ter 
Bog povrni! 
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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 
 10.2.2017 skupina Dejak Andreje, Prigorica 18 
 24.2.2017 skupina Vidervol Anice, Rakitnica 3 

 
BRALCI BERIL FEBRUAR 2017 

       
       

5.2.2017 – 5. navadna nedelja  26.2.2017 – 8. navadna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih    ob 8-ih  ob 10-ih  

Mihelič Marica 
Bojc Alojz 

 Oražem Karmen 
Oražem Vlado 

 Trdan Martina 
Dejak Andreja 

 Bojc Zdenka 
Remic Matija 

       

12.2.2017 – 6. navadna nedelja  1.3.2017 – PEPELNICA 
ob 8-ih  ob 18-ih   ob 8-ih  ob 18-ih 

Andoljšek Marija 
Levstik Damjana 

 Kordiš Tanja 
Bojc Karmen 

 Merhar Marija  Oražem Magda 
 

       

19.2.2017 – 7. navadna nedelja  5.3.2017 – 1. postna nedelja 
8-ih  10-ih  ob 8-ih  ob 10-ih 

Kromar Petra 
Hočevar Mojca 

 Gornik Špela 
Rus Andrej 

 Kromar Metka 
Stopar Marjan 

 Levstek Ivanka 
Trdan Klemen 

 

 
MAŠNI NAMENI OD 6.2.2017 DO 1.3.2017 

 

Petek, 3. februar Blaž  
ob 18-ih v Dolenji vasi Tone in France Pogorelc Prvi petek. Ura usmiljenja ob 15-ih . 

Obiski bolnih in ostarelih po 
domovih. Blažev blagoslov. 

   

Sobota, 4. februar Gilbert  
ob 8-ih v Dolenji vasi Klun Karol. P. 99 Po maši Marijine litanije 

   

Nedelja, 5. februar 5. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi starši Zobec, Prig. 73 
Ofer za obnove! 

Krstna nedelja 
   

Ponedeljek, 6. februar Doroteja  
ob 18-ih v Prigorici Arko Marija, P. 64  

 starši Dejak in Bernarda (P. 19), oddana  
   

Torek, 7. februar Koleta  

ob 18-ih v Dolenji vasi starši Kos, Jože, France, Walter Po maši litanije Svetega Duha 
 v čast Sv. Duhu (Prig.), oddana  
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Sreda, 8. februar Hieronim  
ob 18-ih v Dolenji vasi Ivan Zbašnik, starši, bratje in družina  

   

Četrtek, 9. februar Apolonija  
ob 18-ih v Dolenji vasi Andoljšek Stanislav in Julijana, Za vodo 2 

 za nove duh.  poklice in svetost poklicanih, oddana 
Po maši molitve za duhovne 

poklice. 
   

Petek, 10. februar Sholastika  
ob 18-ih v Dolenji vasi Bojc Alojzij, obl. Ura usmiljenja ob 15-ih . 

   

Sobota, 11. februar Lurška Mati Božja  
ob 8-ih v Dolenji vasi Kozina Karol in Frančiška, Prig. 35  

 za zdravje (Prig.), oddana  
   

Nedelja, 12. februar 6. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi Vinko in Ivanka Kromar (Vinko in Nevenka) 
 

 za božji blagoslov in varstvo, P. 75, oddana  
   

Ponedeljek, 13. februar Kristina  
ob 18-ih v Dolenji vasi Mohar Alojz, Prig. 83  

 Merhar Stanislav (P. 73), oddana  
   

Torek, 14. februar Valentin  
ob 8-ih v Dolenji vasi v zahvalo sv. Antonu in sv. Riti  

   

Sreda, 15. februar Klavdij  
ob 18-ih v Dolenji vasi Gorše Marija, 30. dan  

   

Četrtek, 16. februar Julijana  
ob 18-ih v Dolenji vasi Trdan Rudi, obl. Lonč. 82  

   
   

Petek, 17. februar Teodor  
ob 18-ih v Dolenji vasi Kaplan Karolina, Franc in Frančišek ura usmiljenja ob 15-ih. 

   

Sobota, 18. februar Flavij 
ob 8-ih v Dolenji vasi v zahvalo za življenje in blagoslov 

 

 Andoljšek Pavel (Čampa), oddana  
   

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

ob 10-ih v Dolenji vasi za poklicno odločitev in v čas. sv. Duhu 
Romanje na Brezje. 

 Amalija, Leopold in starši Vidervol, Blate (LJ), oddana  
   

Ponedeljek, 20. februar Frančišek in Jacinta  
ob 17.30 v Prigorici Kromar Karel, 30. dan  
ob 18-ih v Prigorici starši, bratje in sestre Arko, P. 64  

 Klun Karol in Jan (P. 19), oddana  
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Torek, 21. februar Peter Damiani  
ob 8-ih v Dolenji vasi Rus Pavlina  

   

Sreda, 22. februar Sedež apostola Petra  
ob 18-ih v Dolenji vasi Kromar Janez in Karolina, Lon. 89  

   

Četrtek, 23. februar Polikarp  
ob 18-ih v Dolenji vasi Bojc Karolina in Nace, Šol. 2  

 Levstik Marija (Fanči in France Tekavec), oddana  
   

Petek, 24. februar Matjaž 
ob 18-ih v Dolenji vasi Oražem Franc, P.K.3 

 družine Oražem, Zbašnik in Kozina, P.K. 3 

Ura usmiljenja ob 15-ih. 

   

Sobota, 25. februar Kalist  
ob 8-ih v Dolenji vasi družine Dejak in Vidervol, (P.K. 5)  

   

Nedelja, 26. februar 8. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi Stanislav Oberstar, Rak. 2 
 

 Andreja Pucelj, Dane (Hrib 16), oddana  
   

Ponedeljek, 27. februar Gabrijel Žal. M.B.  
ob 18-ih v Prigorici starši Oražem, Prig. 40  

   

Torek, 28. februar Ožbolt  
ob 8-ih v Dolenji vasi Lovšin Karolina (Lovšin Anton)  

   

Sreda, 1. marec PEPELNICA  
ob 8-ih v Dolenji vasi Merhar Stanislav (druž. Žlindra)  

ob 18-ih v Dolenji vasi Koren Otilija, 1.  obl.  
 V kolikor je prišlo v mašnih namenih do tipkarske napake, se že v naprej opravičujem. Prosim Vas, da me pred mašo na to opozorite.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Župnik bo zagotovo v župnijski pisarni (za izdajo raznih potrdil, dogovorov, sprejem mašnih namenov): 
 v ponedeljek od 1700 do 1730 
 v petek od 1600 do 1700 

 
Na cerkvene in državne praznike ni uradnih ur! 
 
Možnost za sveto spoved: 

 prvi teden v mesecu pol ure pred večerno sveto mašo 
 v četrtek in petek pred večerno sveto mašo 
 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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BLAGOSLOV SVETEGA BLAŽA 
 
Češčenje sv. Blaža je med vernim ljudstvom 
zelo razširjeno.  
V vsej Cerkvi velja sv. Blaž za priprošnjika 
zoper bolezni vratu in grla. Legenda, ki se 
opira na zgodovinsko jedro, namreč 
pripoveduje, da je bil Blaž najprej zdravnik, 
potem pa škof v Sebasti v Armeniji. Ko je 
začel cesar Licinij preganjati kristjane, so 
prijeli tudi Blaža. Peljali so ga pred sodnika. 
Naproti mu je prihitela vdova z edinim sinom 
in jokaje prosila svetnika, naj reši otroka 
gotove smrti. Požrl je ribjo kost, ki je niso 
mogli spraviti iz grla. Trpel je silne bolečine. 
Sv. Blaž je nekoliko pomolil, dečka 
blagoslovil in ga ozdravljenega vrnil srečni 
materi. Sam pa je šel naprej v strašno smrt. 

Rablji so ga neusmiljeno tepli, potem pa trgali z železnimi grebeni. Naposled 
ga je dal sodnik obglaviti. To se je zgodilo najbrž leta 316. Sv. Blaž goduje 3. 
februarja. 
 
»Blažev žegen« je eden izmed številnih blagoslovov, s katerimi Cerkev prav 
posebno moli za svoje vernike. Tudi ta blagoslov ima moč iz njene molitve in 
našega pobožnega prejemanja. Blagoslov se bo podelil 3. februarja 2017 med 
mašo ob 18-ih v župnijski cerkvi. 
  
 

OBVESTILA 
 

 V primeru smrti v Prigorici, se glede zvonjenja obrnite na Tekavčič Luka.  
 
 
 
 
 
 

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/ 


