
 
 
 
 

N ov a  
 
evangelizacija. Ste že slišali za ta strokovni izraz? Prvič se je pojavil okoli leta 
1970 iz ust pokojnega papeža svetega Janeza Pavla II. Vsi papeži so ta izraz 
dopolnjevali in poudarjali njegovo pomembnost. Pomeni pa to, da je potrebno 
Evropo, na novo evangelizirati, saj je pozabila na svoje krščanske korenine. 
To je sicer globalni verski proces, ki pa se začne v domači župniji, domači 
družini.  
 
Ta proces pa velja za vse, ki so krščeni v Katoliški Cerkvi. Za nas je Jezus 
Kristus naša identiteta. On naj bi dajal, ne samo smisel našega življenja, 
temveč tudi Odrešenje in Zveličanje. Ko pa vernik preneha hoditi k nedeljski 
maši, ko preneha obhajati in prejemati zakramente, ko neha živo verovati in so 
mu pomembne samo neke tradicionalne navade, ki včasih prehajajo v razvade, 
takrat postaja vernik nevernik. Vera je takšna, kakršna je (bila), toda 
(ne)vernikov odnos se spreminja. Odnos pa, če ga hočemo imeti, ga moramo 
graditi. Najprej odnos z Bogom, nato še z bližnjimi.  
 
Vendar pa pri marsikomu ostane tradicija. To je človeški doprinos k 
razumevanju vere. Lahko nas pripelje k Bogu, lahko pa nas tudi ovira. 
Tradicija ni zakon, tradicija je samo priporočilo. In kadar tradicija postane 
zakon, takrat se sprevrže v vraževerje ali pa še kaj hujšega, to pa vodi stran od 
Boga. Kaj nekomu pomeni Bog, kaj nekomu pomeni Cerkev in tradicija pa se 
v resnici pokaže takrat, ko se neka tradicija bodisi spremeni, prilagodi, 
prestavi, bodisi ukine.  
 
Namen nove evangelizacije je torej poglobiti in utrditi posameznikovo vero. 
Utrditi temelje krščanske identitete, še posebej v svetu, ki postaja ena sama 
velika globalna vas, v kateri se posameznik izgublja, saj za širšo družbo ni 
pomemben. Toda za Boga je pomemben vsak človek, ne samo vernik. 

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVI., št. 1, 3. 
januar 2016 



Temu je med drugim namenjeno tudi Leto Božjega usmiljenja, ki smo ga 
začeli obhajati 8. decembra 2015 na praznik Brezmadežne. Vsak in čisto vsak 
ima pravico do Božjega usmiljenja, pravico do zakramentov, pravico do 
Cerkve, toda skupaj s pravico pa obstaja tudi dolžnost, da gradi svojo vero, 
svoj odnos z Bogom. Kajti brez Boga je vse skupaj zgolj suhoparna tradicija, 
ki nas peha sem ter tja.  
 
Zato Vam na začetku novega leta želim, da bi uspeli v letošnjem letu 2016 
poglobiti in utrditi svojo vero, upanje in ljubezen do Jezusa Kristusa. Da bi 
bilo življenje že tu na zemlji polno čudežev in vsega dobrega, obenem pa, da 
bi bilo dobro in lepo krščansko življenje vstopnica za večno življenje v 
nebeškem kraljestvu. 
 

SVETA MAŠA 
 

Kaj je sveta maša ali evharistija? 
 
Sveta maša – evharistija je srce in vrhunec življenja Cerkve, kajti v njej 
Kristus pridružuje svojo Cerkev in vse njene ude svoji daritvi hvale in zahvale, 
ki jo je na križu daroval svojemu Očetu enkrat za vselej; po tej daritvi razliva 
milosti odrešenja na vso Cerkev. 
 
Evharistija je spomin na Kristusovo veliko noč: to se pravi na delo odrešenja, 
izvršeno s Kristusovim življenjem, smrtjo in vstajenjem, delo,  ki ga 
bogoslužno dejanje napravi navzočega. 
 
Kot daritev se evharistija daruje tudi v odpuščanje grehov živih in mrtvih, in 
zato, da si izprosimo od Boga duhovnih in časnih dobrin. 
 
Kaj je mašni namen? 
 
Mašni namen je namen, po katerem duhovnik daruje mašo na prošnjo 
darovalca. Mašni nameni so lahko različni. Čeprav najpogosteje darujemo 
maše za rajne sorodnike, pa je zelo primerno in priporočljivo, da za mašne 
namene določimo tudi potrebe živih,mm potrebe Cerkve, sveta, kot tudi 
osebne namene.  
 
Kaj je mašni dar? 
Mašni dar je denarni  prispevek, ki ga darovalec daruje, ko naroči mašni namen. Z darom 
darovalec izraža podporo poslanstvu Cerkve, hkrati pa ga skrbi za vzdrževanje duhovnika 
in njihovega dela (prim. kan. 946). 



 
V Sloveniji se duhovniki  preživljajo od mašnih darov in od darov, ki jih 
prejmejo bo delitvi zakramentov, zakramentalov (pogreb), ter darov 
dobrotnikov. 
 
Višina mašnega daru določijo krajevni škofi na ozemlju države. V Sloveniji je 
določena višina daru 17 €. Duhovnik ne sme zahtevati več; ima pa pravico 
prostovoljno sprejeti višji ali tudi nižji mašni dar (prim. kan 952 §1.) 
 
Kdo opravi mašni namen? 
 
Mašni namen lahko opravi vsak duhovnik, katerega veže dolžnost, da opravi 
mašo sam ali pa jo opravi drugi duhovnik. Maše katere duhovnik ne more 
opraviti sam, odda na škofijo (oddane maše), da jih opravijo drugi duhovniki, 
ki niso na župnij oz. imajo premalo mašnih darov. Z oddanimi mašami verniki 
skrbijo za vse duhovnike v škofiji. 
 
Koliko maš sme duhovnik opraviti na dan? 
 
Med tednom lahko duhovnik daruje le eno mašo na dan. Če pastoralne potrebe 
narekujejo (pogreb, poroka),  lahko z dovoljenjem škofa mašuje tudi dvakrat 
na dan. Dar za drugo ali tretjo mašo mora duhovnik oddati na škofijo za 
namene,  ki jih določi škkof.  
 
Koliko namenov sme duhovnik vključiti v mašno daritev? 
 
Duhovnik sme v mašno daritev vključiti le en mašni namen, za katerega je 
prejel mašni dar. Darovalec pa lahko v isti namen vključi več pokojnih. 
Duhovnik lahko pri maši omeni tudi mašni namen,  ki je bil oddan drugemu 
duhovniku. 
 
Ali je potrebno, da se pri maši omeni, za koga je maša? 
 
Obred maše ne določa, da bi se darovani namen med mašo posebej omenjal. 
Navada je, da se mašni nameni objavijo v oznanilih. Mašni namen se lahko 
omeni tudi v uvodu v mašo ali pri prošnjah za vse potrebe. Vsekakor maša, ki 
se daruje ni »kupljena« z mašnim darom, ali v »izključni lasti naročnika«. Pri 
vsaki maši lahko vsak vernik v Kristusovo daritev vključi svoje in skupne 
prošnje.  

(po zgibanki, ki jo je izdala škofija Koper, 2014) 
 
 



FINANČNO POROČILO ZA LETO 2015 
(do 16.12.2015) 

 
Hvala vsem, ki velikodušno darujete svoje darove pri nedeljskih puščicah, ofrih, in 
drugih priložnostih. Zato Vas želim seznaniti, kako so bili tekom leta ti darovi 
porabljeni: 
 
Vsi darovi znašajo: 32.748,57 € 
 
Povprečni dan nedeljske puščice pri maši ob 8-ih: 211,52 € 
Povprečni dar nedeljske puščice pri maši ob 10-ih: 211,87 € 
 
Darovi z naslova nedeljskih puščic zanaša (vključno z ofri ob žegnanjih): 14.763,27 € 
Darovi z naslova prazničnih puščic zanaša: 742,29 € 
Darovi iz nabiralnikov (verski tisk, itd.) znašajo: 2.534,58 € 
Darovi iz drugih puščic (pogreb, poroke itd.) znašajo: 3.888,43 € 
Darovi posameznikov in podjetji: 10.820,00 € 
 
Vsi odhodki znašajo: 33.505,71 € 
 
Elektrika (vse cerkve in stavbe): 1.671,51 € 
Ogrevanje (olje za župnijsko cerkev): 718,69 € 
Pastoralna dejavnost (učbeniki, mesečna oznanila, verski tisk, paramenti za bogoslužje itd.): 
8.985,54 € 
Obveze oddane na nadškofijo: 1.168,93 € 
Vzdrževanje (vseh cerkva in drugih stavb) 5.578,44 € 
Vračilo dolga: 10.000,00 € 
 
Administrativni stroški: 166,84 € 
Takse, davki itd.: 547,91 € 
Zavarovanje: 311,41 € 
Računovodstvo: 1.877,32 € 
Varovanje: 1.727,14 € 
Voda in komunalne storitve: 279,48 € 
 
Razni nepovezani stroški:  472,50 € 
 
Skupaj s prenosom iz lanskega leta stanje župnijskih financ (gotovina in bančni račun) 
dne 16.12.2015 znaša 3.480,58 €. 
 
V letošnjem letu smo dokončali prvi del projekta obnove podružnične cerkve svetega 
Vida in sicer ureditev dostopa. Cerkev je dobila tudi ozvočenje. Še enkrat hvala vsem, 
ki ste vse to omogočili. S strani mojih predhodnikov je sicer bila obljubljena celotna 

V letošnjem letu Božjega usmiljenja Vas 
vabim petkova srečanja. Spoznavali bomo 
pomen in smisel usmiljenja, svetnike, ki so 
oznanjali Božje usmiljenje. Ter kakšen je 
lahko naš človeški prispevek, da dosežemo 
Božje usmiljenje. 
 
Prvo srečanje bo v petek, 15.1.2016 ob 
18.30 v župnišču. 
 



obnova. Vendar finančna situacija in drugi zapleti žal v letošnjem letu ne omogočajo 
izvedbo ostalega projekta. Poleg tega so potrebna tudi nujna vzdrževala dela v župnijski 
cerkvi. Konec koncev je to glavna cerkev naše župnije, prostor, kjer se zbiramo vsi 
verniki, včasih tudi od drugod, zato je nujno, da je primerno urejena, ker je to osebna 
izkaznica celotne župnije.  
 
V letošnjem letu je bil dokončno poplačan dolg v znesku 10.000,00 €. Da smo ta dolg 
poplačali se moramo zahvaliti podjetju Inotherm iz Prigorice, ki je župniji finančno 
pomagalo.  
 
V lanskem letu je bila osebno financirana obnova zakristije, ob pomoči mnogih 
prostovoljcev. Letos pa so bile urejene spovednice. Nova stekla so nadomestila prejšnja 
dotrajana in ponekod razbita. Uredila se je tudi osvetlitev spovednice, da je vstop in 
izstop iz spovednice bolj pregleden. Vsem, ki ste pomagali Bohlonej in Bog povrni. 
 
Pojasnilo: finance duhovnika in finance župnije so strogo ločni. Duhovnik živi od 
mašnih darov, to je 17,00 na dan. Darovi vsake druge, tretje ali četrte svete maše so 
oddani na škofijo. Duhovnik lahko sprejme dar, ob podeljevanju zakramentov, štolnino 
ob pogrebih, ki znaša 29,00 €. Prav tako mu pripada en ofer na leto, bera, ter drugi 
darovi, ki mu jih verniki namenijo. Iz teh darov si duhovnik plačuje zavarovanje 
(zdravstveno, pokojninsko itd.), osnovne življenjske stroške (obleka, hrana), ter vse 
ostalo, kar je potrebno (avto, telefon, itd.). 
 
Ves ostali denar, ki se zbere pri verski dejavnosti (puščice, nabiralniki, darovi namesto 
cvetja na grob, donacije itd.) pa pripadajo župniji oz. škofiji.  
 

VERSKA STATISTIKA 
(do 16.12.2016) 

 
Nedeljsko sveto mašo ob 8-ih in 10-ih obiskuje povprečno 318 vernikov. Ob 
snegu, dežju, počitnicah malo manj, ob praznikih malo več. Žalostno je, da je 
skoraj najmanjši obisk ob največjem prazniku velikonočni vigiliji. Do 
16.12.2015 je bilo v Dolenji vasi krščenih 17 otrok (od tega 7 zakonskih in 10 
nezakonskih otrok), pokopanih 24 pokojnikov (od teh 12 predvidenih), 10 
birmancev je prejelo zakrament birme, 12 otrok prvo obhajilo in 2 zakonska 
para sta prejela zakrament svetega zakona.  
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 
 9.1.2016 skupina Marije Češarek, Humec 22 
 23.1.2016 skupina Anice Hren, Šolska 1 



 
MAŠNI NAMENI OD 4.1.2016 DO 31.1.2016 

 
     

4.1.2016 
Ponedeljek 

P 
Odd. 

17.00 Albina in družina Kromar, Prig. 109 (Franc Kromar) 
Hren Marija 

 

     

5.1.2016 
Torek 

DV 
Odd. 

18.00 Zbašnik Ivan 
v zahvalo in čast Sv. Duhu 

Prvi torek v mesecu. Po 
maši litanije sv. Duha. 

     

6.1.2016 
Trije kralji 

DV 
DV 
Odd. 

8.00 
18.00 

v zahvalo sv. Judu Tadeju (Lonč. 22) 
Jakob Henigman, Lonč. 72 
Omerza Anton, obl. in Julija 

Prva sreda v mesecu.  

     

7.1.2016 
Četrtek 

DV 
Odd. 

18.00 
 

za žive in pokojne policiste 
za duhovne poklice in svetost poklicanih 

Prvi četrtek v mesecu. Po maši 
molitve za duhovne poklice 

     

8.1.2016 
Petek 

DV 
Odd. 

18.00 
 

Primožič Tomaž, 30. dan 
Pahulje Julijana (sedanje in bivše sodelavke) 

 

     

9.1.2016 
Sobota  

DV 
 

8.00 
 

Marija Henigman, Prig. 118 (Grič)  

     

10.1.2016 
Jezusov 
krst 

DV 
DV 
Odd. 

8.00 
10.00 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 
Vidervol Leopold, obl. in Amalija, Blate 4a 
Matjaž Bojc, Humec 20 

 

 

11.1.2016 
Ponedeljek 

P 
Odd. 

17.00 
 

družina Tekavec, Prig. 69 
Levstik Marija in Alojz, Prig. 30 

 

     

12.1.2016 
Torek 

DV 
 

8.00 
 

Dejak Anton (Mimi), Lipovec  

     

13.1.2016 
Sreda 

DV 18.00 
 

Kromar Anton, obl. Hrib 15  

     

14.1.2016 
Četrtek 

DV 
 

18.00 Milan in starši Henigman, Prig. 12 (Grič) Srečanje mlajše zakonske 
skupine 

     

15.1.2016 
Petek 

P 
DV 

17.00 
18.00 

Lesar Marija, 30. dan 
starši Tekavec, Vinko, Anton, Robert, Hrib 1 

Kateheze za odrasle  

     

16.1.2016 
Sobota 

DV 
Odd. 

8.00 
 

Dejak Pavel (Sonja, Postojna) 
Lesar Marija (družina Koprivec) 

 

     

17.1.2016 
2. nav. ned. 

DV 
DV 

8.00 
10.00 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 
Ivan Vidervol (P.K. 9) 

 

 

18.1.2016 
Ponedeljek 

P 
Odd. 

17.00 družina Klun, Prig. 27 
družine Merhar, Kozina in Marija Zobec (P.106) 

Srečanje starejše zakonske 
skupine. 

     

19.1.2016 
Torek 

DV 
 

8.00 Bojc Ivan, Obrtniška 1  

     

20.1.2016 
Sreda 

R 17.00 
 

Lovšin Franc in Milan, Rak. 55  



     

21.1.2016 
Četrtek 

DV 
Odd. 

18.00 Lovšin Franc in Milan, Rak. 55 
Levstik Marija (Ela in Nežka Zamostec) 

 

     

22.1.2016 
Petek 

DV 
Odd. 

18.00 starši in sin Slavko, družina Vrhovšek (P.K. 7) 
Nosan Pavel 

 

     

23.1.2016 
Sobota 

DV 
Odd. 

8.00 
 

Kozina Karol, obl., Prig. 35 
Merhar Olga (mož Janez) 

 

     

24.1.2016 
3. nav. ned. 

DV 
DV 

8.00 
10.00 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 
Janez in Karollina Kaplan, Prig. 14 

 

 

25.1.2016 
Ponedeljek 

P 
Odd. 

17.00 Merhar Marija, 1. obl.  
Merhar Stanislav (Košmerl, Prig. 32) 

Srečanje župnijskega 
pastoralnega sveta 

     

26.1.2016 
Torek 

DV 
 

8.00 Merhar Miroslav in sorodniki, Prig. 22  

     

27.1.2016 
Sreda 

DV 
 

18.00 starši Vidervol in Levstek, Lipovec 13  

     

28.1.2016 
Četrtek 

DV 
Odd. 

18.00 Marija Henigman, obl., Prig. 5 
Ana in Rudi Merhar 

 

     

29.1.2016 
Petek 

DV 
Odd. 

18.00 starši Bojc, Lonč. 35 in starši Merhar, Prig. 44 
Pahulje Franc, Rak. 5 

 

     

30.1.2016 
Sobota 

DV 
Odd. 

8.00 
 

Bojc Marija, 1. obl.  
družini Arko in Bojc (Prig. 86) 

 

     

31.1.2016 
4. nav. ned. 

DV 
DV 
Odd. 

8.00 
10.00 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 
starši Lukač in Horvat, Lonč. 74. 
Henigman Marija (sestrična Majda) 

 

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

 
 

Župnijska pisarna (za izdajo raznih potrdil, 
dogovorov, sprejem mašnih namenov) je v odprta: 

 v ponedeljek od 1100 do 1200 
 v petek od 1600 do 1700 

 
Urnik svetih maš  

 nedelja: ob 800 in 1000 
 ponedeljek in sredo: ob 1700 na podružnicah 
 torek in sobota: ob 800 v Dolenji vasi 
 četrtek in petek: ob 1800 v Dolenji vasi 

 
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 
 po dogovoru 

 

Češčenje Najsvetejšega zakramenta: 
 prvi teden v mesecu po večerni sveti maši 

v Dolenji vasi 
 vsak četrtek po večerni sveti maši 
 v nedeljah ob 1400 

 
Prejem 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 
 
Izobraževanje odraslih 

 v nedeljo ob 1400 (Nedeljski nauk) 
 



BRALCI BERIL JANUAR 2016 
       
       
6.1.2016 – Gospodovo razglašenje  24.1.2016 – 3. navadna nedelja 

ob 8-ih  ob 18-ih  ob 8-ih  ob 10-ih 
Mihelič Marica 
Grebenc Anica 

 Oražem Magda 
Oražem Bernarda 

 Dejak Andreja 
Kromar Metka 

 Bartol Ana 
Levstek Ivanka 

       
10.1.2016 – Jezusov krst  31.1.2016 – 4. navadna nedelja 

Ob 8-ih  Ob 10-ih   ob 8-ih  ob 10-ih 
Andoljšek Marija 
Bojc Alojz 

 Oražem Karmen 
Oražem Vlado 

 Kromar Petra 
Ilc Anica 

 Gornik Špela 
Bojc Zdenka 

       
17.1.2016 – 2. navadna nedelja   

Ob 8-ih  Ob 10-ih      
Levstik Damjana 
Stopar Marjan 

 Hočevar Mojca 
Bojc Karmen 

    

       
 

DOBRA DELA 
 
Ob smrti Levstik Marije so namesto cvetja na grob darovali: 
- skupaj 3 oddane svete maše (kuharice – vrtec) – maše bodo oddane tekom leta, 
spremljajte župnijska oznanila! 
 
Ob smrti Lesar Marije so namesto cvetja na grob darovali:  
- skupno 1 sveto mašo (družina Koprivec) – maše bodo oddane tekom leta, spremljajte 
župnijska oznanila! 
- dar za cerkev (Humec 20) 
 
Ob smrti Stanislava Merhar so namesto cvetja na grob darovali: 
- dar za cerkev (Humec 20) 
 
Ob smrti Dejak Pavla so namesto cvetja na grob darovali: 
- za cerkev sodelavci/ke Melamin Kočevje 
 
za cerkev: Lončarska 34, družina Dejak iz Prigorice,  
 
 
 
 
 
 
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/ 
 

Župnija Dolenja vas ima novo 
spletno stran: 
http://zupnija-dolenjavas.si/ 
 

Vabljeni k ogledu! 


