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Sveta dežela
Bi šli radi na izlet – romanje po Sveti
deželi? Obiskali kraje, kjer je Jezus
živel, delal, oznanjal, trpel in umrl?
Se dotaknili reke Jordan, kjer je
Jezus bil krščen? Videli dvorano
Zadnje večerje, ali pa obiskali
Jezusov grob in tam pobožno molili?
Komisariat za Sveto deželo vsako
leto organizira romanja – izlete v
Sveto deželo. Običajno (so) se jih
udeležijo tudi vsi novomašniki
(razen mene). Nekateri gredo tja
večkrat v življenju, nekateri samo
enkrat. Celo škof Jeglič je odšel s
skupino Slovencev tja, in to v času, ko niso poznali letal in drugih sodobnih
prevoznih sredstev.
Ne, ne bomo organizirali izleta v Sveto deželo, kajti Sveta dežela je že tukaj
med nami. Vsakič, ko me kakšna družina povabi k sebi na kosilo, ali na kavo
ali pa kar tako, vstopim v Sveto deželo. Srečam se z ljudmi in kraji, kjer Jezus
dejansko živi in deluje. Vsaka družina je Sveta dežela. Če bi videl otroško,
zibko, bi videl jaslice, v katerih je Jezus ležal. Ko me povabijo v svojo
kuhinjo, jedilnico, skupni prostor, vem, da vstopam v posvečen prostor, ki je
hkrati dvorana Zadnje večerje, kakor sobica v kateri je Jezus ozdravil Petrovo
taščo, ta posvečen prostor, je lahko prostor, kjer je Jezus spremenil vodo v
vino, kakor binkoštna dvorana, v kateri je Jezus podelil Svetega Duha.

Katoliški dom, Katoliška družina, to je Sveta dežela. Je kraj veselja, sreče,
varnosti, oznanjevanja, včasih tudi bolečine, trpljenja, odrekanja. Čemu vse se
morajo starši odpovedati, zato, da lahko njihovi otroci živijo in rastejo. Kakor
Bog Oče, sveti Jožef in Marija. Čez kakšne ovire in prepreke morajo otroci iti,
da pridejo do zrelega odrasle dobe, kakor Jezus in njegovi učenci. In čez vse
je Katoliška župnija. Ki je tudi Sveta dežela. V tem primeru so Vaši domovi
kraji, kjer se dogajajo čudeži od Kane Galilejske, do pomnožitve kruha. Vaši
domovi so kjer Jezus hodi, uči, oznanja, ozdravlja, odpušča, obuja. Župnijska
cerkev je dvorana zadnje večerje, je binkoštna dvorana, votlina, kjer se Jezus
utelesi, krstni kamen pa reka Jordan v kateri je bil Jezus krščen.
Zato Vas prosim: varujte Sveto deželo: pa naj bo to v okviru škofije, dekanije,
župnije ali pa Vašega doma in družine. Spoštujte to Sveto deželo, ki Vam jo
Bog daje. In molite, ter prosite za tiste, ki so se bodisi od Svete dežele
oddaljili, izgubili ali pa jo preprosto nimajo.

MOJA DRUŽINA je SVETA DRUŽINA
Tudi Jezus je bil rojen v družini.
Oče in mama. Pa bratci in
sestrice. Stare mame, stari
očetje, včasih tete in strici, pa še
Sveta Trojica za povrhu.
Poizkusite
si
predstavljati
orientalsko družino v bibličnem
času! To je bilo potrebne
logistike in diplomacije, da je
stvar uspela in da so preživeli,
največkrat več rodov v eni sobi.
Jezusu torej niso tuje radosti in
problemi sodobne družine, ki jo ogroža pretekli ali današnji način življenja.
Zjutraj vsi v službo ali v šolo, zvečer vsi nazaj domov, malce opravkov po
domu in hiši, otroci domače naloge, pa razni krožki in delavnice. Nekateri
imajo delovni čas v več izmenah, skratka kaos na vseh ravneh. Tako domača
hiša, domači dom, postaja zgolj nekakšen hostel, družinski člani počasi
postajajo tujci.
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Psihologi znajo povedati, da je za marsikatero družino najbolj stresen čas, čas
počitnic, ko ni služb, ko ni šole. Navajeni so, da so več kot polovico dneva z
drugimi ljudmi in ko pridejo počitnice so večkrat primorani živeti skupaj, pa
sploh skupaj ne znajo več živeti. Nekateri pridejo s počitnic bolj utrujeni,
kakor preden so odšli na počitnice. To je seveda najbolj črn scenarij, ki pa se
lahko zgodi v vsaki družini.
Da bi Vaša družina bila Sveta družina, da bi normalno funkcionirala se je zato
potrebno truditi, včasih boriti. Poglejmo, kaj nam svetuje sv. Favstina
Kowalska, ki se je ravno tako morala truditi in boriti, da je obstala v redovni
skupnosti, pa je bila redovnica:
Z molitvijo se človek obrožuje za vsakovrsten boj. V kakršnem koli stanju je,
moliti mora. Čista in lepa duša mora moliti, sicer bi izgubila svojo lepoto.
Duša, ki si prizadeva za čistost, mora moliti, drugače je ne bo dosegla.
Pravkar spreobrnjen oseba mora moliti, sicer bo spet padla. Moliti mora
grešnik, zakopan v grehu, da se more dvigniti. Ni človeka, ki bi ne bil dolžan
moliti, ker vsaka milost prihaja po molitvi. Spominjam se, da sem prejela
največ milosti, ko sem v postnem času pol ure molila pred tabernakljem. V
tem času sem globlje spoznala sebe in Boga. Čeprav sem od svojih
predstojnikov imela dovoljenje, je bilo veliko ovir za takšen način molitve.
Človek mora vedeti, da seje za vztrajno molitev treba obleči v potrpežljivost in
pogumno premagovati zunanje in notranje težave. Notranje težave:
brezvoljnost, suhota, mlačnost, skušnjave; zunanje: oziranje na ljudi.
Potrebno je spoštovanje časa, ki je predviden za molitev. Iz lastne izkušnje
vem, če nisem molila v predvidenem času, tudi kasneje nisem mogla, ker mi
tega niso dovolile dolžnosti. (Dnevnik 2017, § 146.-147, str. 95)
Vabim Vas, da vztrajate v skupni družinski molitvi. Če je nimate, jo
vzpostavite, če jo imate, jo poglobite. Družina je skupnost, kakor župnija.
Skupna molitev pa vsako krščansko skupnost povezuje, utrjuje vez med starši
in otroki. Dovolite, da Vam dam nekaj primerov, kakor lahko oblikujete to
molitev.
• Enkrat na dan, ali vsaj enkrat na teden, si določite čas, za skupno molitev.
Začnite s križem, preberite biblijsko zgodbo. Včasih se bo dalo po branju
pogovoriti, včasih ne. Nato naj vsak izrazi težavo, problem, prošnjo, ki
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ga ta hip obremenjuje (lahko v tišini lahko z besedo), nato se primite za
roke, ter skupaj počasi molite oče naš. Zaključite lahko s pesmijo in
križem. Berite biblijske zgodbe, na voljo imate veliko možnosti od tistih,
ki jih je izdala Mladinska knjiga v obliki »Žepnic« do tistih, ki so jih
izdale Katoliške družine. Biblijske zgodbe, so zgodbe iz Svetega pisma,
napisane tako, da jih lahko razume tako odrasel, kot otrok.
Za skupno molitev je poleg tega idealna tudi revija »Magnificat«, ki izide
vsak mesec. Saj vsebuje obrede, molitve, kakor tudi zgodbe, članke
primerne za vse starosti in okuse.
Starši, pokrižajte svoje otroke, ko odhajajo od doma, ko prihajajo domov,
pred spanjem. Nič ni nenavadno ali čudno, če 80 let stara mama ali oče,
pokriža svojega 50 let starega sina ali hčer. Prav tako lahko tudi zakonci
pokrižajo drug drugega.
Stari starši, vsi ste nepogrešljivi v družinskem življenju. Sicer ste
omogočili, da so vaši otroci prišli h kruhu, pa vendarle še vedno so oni in
vaši vnuki, pravnuki, potrebni Vaše molitve. Vaša naloga ni, da vzgajate,
opominjate, žugate, Vaša naloga je da pomagate, če drugega ne z
molitvijo.
Poizkusite nedelje preživeti skupaj. Nobena dejavnost, pa naj bo svetna
ali Katoliška (razen službene obveznosti), ne sme preglasiti skupne
nedelje: od svete maše, preko kosila, do nedeljskega popoldneva. Tudi
televizija ni vedno zaveznik.

Želim Vam, da bi v letu 2018 bile Vaše družine Svete Družine. Da bi rasli v
medsebojni povezanosti, ljubezni in

CERKVENA POROKA ali SVETI ZAKON
K pojmu verne katoliške družine neločljivo spada
tudi zakrament svetega zakona t.i. cerkvena poroka.
Za marsikoga je ta izraz en velik »bav bav«, pa je
enostaven kot prejemanje vseh ostalih zakramentov,
če ga človek jemlje brez predsodkov.
Včasih pa se zgodi, da bi se dva rada poročila,
ampak se ne, ker imata čisto popolnoma napačne
predstave, češ koliko to stane in kako je to
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komplicirano. Poizkušajmo razbiti nekaj teh predsodkov, mitov in legend, ki
so se z leti nabrale pri tem zakramentu.
Čisto strogo Cerkveno-pravno gledano je cerkvena poroka pogodba, ki jo
skleneta ženin in nevesta pred Cerkvijo in Bogom, ter Njegovim
pooblaščencem, ki je cerkevno-pravno legitimno postavljen župnik oz. drug
duhovnik z dovoljenjem župnika ženinove ali nevestine župnije. Ker je po
katoliški moralki vsako spolno dejanje izven poroke greh, lahko živita bodoča
ženin in nevesta v grehu, če nista zadržana v spolnosti. Razen seveda, če živita
skupaj, ter skupaj ne izvršujeta spolnih dejanj. Če je eden od partnerjev
razvezan, ločen, le ta ne sme prejemati obhajila.
Gledano iz teološkega vidika, pa je zakrament svetega zakona zelo podoben
zakramentu mašniškega posvečenja. Zakonca se posvetita drug drugemu.
Obljubita si zvestobo in ljubezen v dobrem in slabem. In ker je slabo
velikokrat prisotno v našem življenje, je pomoč Boga vedno dobrodošla.
Kdo se lahko poroči? Vsak katoličan. Lahko se poroči katoličan z
nekatoličanom, bodisi druge krščanske veroizpovedi, bodisi druge
veroizpovedi ali z neverujočim. V teh primerih je morda malce več birokracije,
ki pa je naloga duhovnika.
Kdaj se lahko kdo poroči? V župniji Dolenja vas, se lahko poročite vsak dan
od 8-ih do 17-ih (v zimskem času), od 8-ih do 18-ih (v poletnem času), razen
na nedelje, praznike, ter v adventnem in postnem času, z ozirom na ostale
župnijske dejavnosti (verouk, pogrebi, itd.)
Koliko to stane? Cerkvena poroka, kakor vsak drugi zakrament stane 0,00 €.
Pri poroki z mašo, za mašo prispevate dar za mašo, ki znaša 17 €. Če so kdaj
komu kje več zaračunali so ga žejnega peljali čez vodo. Ohcet (pojedina po
poroki) pa seveda lahko stane ogromno. Ampak to ni več stvar Cerkve. Ker pa
se opaža, da je velikokrat »ohcet« bolj pomembna od samega zakramenta, pa
se, za tiste, ki si zelo želijo prejeti ta zakrament, pa se bojijo ocheti, to stvar
lahko da dostojen način urediti.
Kaj potrebujemo za cerkveno poroko? Najprej bodočega moža ali ženo,
ljubezen, malce dobre volje. Dve priči, ki nista nujno katoličana. Prstana. Ter
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opravljen tečaj za zaročence, ki se opravljajo v Ljubljani, Ribnici, Kočevju,
Loškem Potoku.
Za tista dva, ki sta že dlje časa skupaj in bi rada enkrat »formalno« zadostila
Božji pravici, ter živita npr. že 20 let, že imata otroke, se lahko poročita tudi
brez tečaja in brez oklicev (z dovoljenjem škofa). Vsak primer je seveda
individualen. Tudi zakrament birme ni več pogoj za cerkveno poroko. Obleka
naj bo primerna sakralnemu prostoru.
Kje se lahko poročita? V župnij Dolenja vas v župnijski cerkvi. Če želita
drugo lokacijo ali drugega duhovnika, se oglasita pri drugem duhovniku, na
drugi lokaciji.
Dokumenti, ki jih potrebujete? Krstno-samski list, ki ga dobite v župniji
krsta, z njim izkazujete, da ste samski. Poročni zapisnik, ki ga izpolnite pri
duhovniku, ki vas bo poročil. Če je eden od partnerjev druge vere, potrebujete
dovoljenje škofa, dokazilo o samskosti. Vse to uredite preko duhovnika, pred
katerim si boste podelili zakrament svetega zakona.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
 13.1.2018 skupina Vidic Vide, Prigorica 3a
 27.1.2018 skupina Kaplan Marije, Prigorica 14
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: druga 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

OBVESTILA
•

•

Združenje Katoliških skavtov – steg Ribnica 1, vabi k zbiranju starega papirja, ki bo potekalo 27.1.2018 pred
cerkvijo v Dolenji vasi. Od 9-ih do 12-ih. Tisti, ki nimate možnosti, da bi sami dostavili papir, pokličite na
068195313 (Klemen). Prispevki bodo namenjeni za delovanje ribniških skavtov.
Od 1.1.2018 bodo krsti v župniji Dolenja vas možni drugo nedeljo v mesecu po ali med sveto mašo ob 10-ih.
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BRALCI BERIL JANUAR 2018
7. 1. 2018 – Jezusov krst
ob 8-ih

Andoljšek Marija
Kromar Petra

21. 1. 2018 – 3. navadna nedelja
ob 10-ih

ob 8-ih

Bojc Karmen
Henigman Ida

Hočevar Danica
Bojc Alojz

14. 1. 20178 – 2. navadna nedelja
ob 8-ih

Levstik Damjana
Remic Matija

ob 10-ih

Bartol Ana
Levstek Ivanka

28. 1. 2018 – 4. navadna nedelja

ob 10-ih

ob 8-ih

Bojc Zdenka
Kordiš Tanja

Kromar Petra
Stopar Marjan

ob 10-ih

Hočevar Mojca
Rus Andrej

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

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

Župnija Dolenja vas
Strma pot 2, 1331 Dolenja vas
SI56 0232 1008 9142 471 (NLB d.d.)
D.št.: 51131021

V nedeljo 3.12.2017 ste pri ofru za obnove darovali 1.298,29 €. 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: 178,24 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni!
Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski
račun župnije Dolenja vas!
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SVETI TRIJE KRALJI
Najpomembnejši praznik v januarju je praznik svetih treh kraljev. Ta praznik
obeležuje dogodek, ko so trije kralji (modreci) obiskali Jezusa v jaslicah, ter
mu darovali kadila, mire in zlata. Hagiografija poroča, da so bili to v bistvu
trije modreci, ki so preko preučevanja prerokb prišli do spoznanja, da se bo v
Betlehemu rodil Božji otrok. Ta podatek nam pove, da so tudi v drugih
religijah in veroizpovedih do takratnega časa napovedovali čudežen dogodek
rojstva Božjega otroka. Dejansko se velike zgodbe iz Svetega pisma
pojavljajo tudi v drugih kulturah, tradicijah in veroizpovedih. Ta praznik nam
torej sporoča tudi, da naša vera ni ravno iz trte izvita. In če imajo trije tujci,
trije pogani, toliko moči in vere, da gredo in se dobesedno ponižajo pred
Božjim sinom, to za nas ne bi smel biti tabu.
Svete tri kralje je po poti vodila zvezda. Sledili so zvezdi in prišli do
Betlehema. Naj Vam v letošnjem letu življenjsko pot osvetljuje luč vere,
upanja in ljubezni.
Sveti trije kralji nas bodo tudi letos obiskali in sicer pri obeh mašah v
nedeljo 7.1.2018.

SAMO EN STEBER JE
na katerem stoji vsaka skupnost, ne samo krščanska. Temu stebru pravimo
poslušnost ali pokorščina. Ta beseda ni popularna niti pri tistem, ki jo
izgovarja, niti pri tistem, ki jo sliši. Toda brez te besede ni nobene skupnosti.
Vsi moramo biti nekomu ali nečemu poslušni, če želimo živeti v skupnosti.
Vsaka skupnost ima svoja pravila in svoje zakone, ki jih je potrebno
spoštovati in upoštevati, ker drugače to ni več skupnost, naj bo to katerekoli
religije ali političnega sistema. Kristjani imamo to srečo, da moramo
spoštovati najprej Božje, nato Cerkvene zapovedi, nato državne predpise in
zakone, nato pa še predpise in zakone društev in strank, ki jim pripadamo.
Največkrat si te zapovedi ne nasprotujejo, včasih pa je potrebno malce
manevriranja, da uspemo doseči, da je volk sit in koza cela.
V avtobiografiji slovenskega pisatelja Franca Saleškega Finžgarja, beremo, o
vzkliku nekega oficirja, ko mu je pisatelj odvrnil, da je škofu obljubil
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poslušnost in da zato gre iz župnije, ki jo je imel rad in kjer so ga imeli radi.
Oficir je vzkliknil: »Če bi vojska imela tako poslušne vojake, kakor ima
Cerkev duhovnike, ne bi nikoli izgubili nobene vojne!«
Sveto Favstino Kowalsko so v času njenega življenja v njeni redovni
skupnosti imeli za malce čudno, histerično žensko. V njenem življenjepisu
beremo, da so z njo včasih ravnali slabše, kakor z živino, ki je bila v
samostanskem hlevu. Toda Favstina ni nikoli napravila ničesar iz
neposlušnosti. Jezus je celo zahteval, da preden izpolni Njegovo voljo, dobi
dovoljenje od prednice. Njegova volja se je vedno izpolnila po volji
Favstinine prednice.
Bog nam govori na različne načine: preko Božje Besede, preko zakramentov,
preko bogoslužja, preko molitve, ter tudi preko naših bližnjih, preko naših
predstojnikov. Lahko delamo dobra dela od jutra do večera, lahko imamo
čudovito pastoralno dejavnost, lahko prirejamo sestanke, srečanja itd., itd., če
nismo poslušni glasu Boga, ki se razodeva preko Cerkve, preko Cerkvenih
predstojnikov, nismo nič napravili. Zato so katoličani od posameznikov do
različnih skupin, kot so to Skavti, Prenova v Duhu, Neokatehumeni,
veroučenci, kateheti, zakonske skupine, katoliška društva itd. poslušni svojim
predstojnikom. V okviru in moči svoje vere.
Kajti, kaj pa je vera drugega, kakor poslušnost? Abraham je bil poslušen veri
in je šel v obljubljeno deželo. Svetniki so postali svetniki, ker so bili poslušni
Bogu, ki se razodeva preko Cerkve. Duhovnik pride na neko župnijo in gre iz
župnije, če mu je to všeč ali ne, zgolj iz poslušnosti svojemu škofu ordinariju.
Poslušnost pa je tudi zvestoba. Zakonca sta poslušna drug drugemu in sta si
zvesta v obljubi v dobrem in slabem. Otroci so poslušni svojih staršem in so
jim zvesti. Duhovnik ali škof tudi ne zapustita svoje škofije, župnije vsakič ko
nekaj zaškrta. Ker sta zvesta poslušnosti, ki sta ju obljubila.
Ko smo poslušni Cerkvi, smo poslušni Bogu, ne glede na to, kakšen osebek
bodisi stoji pred oltarjem ali sedi na škofovem sedežu. Kajti Bog je tisti, ki
vodi Cerkev. In ko smo poslušni smo lahko zvesti, oz kakor pravi psalmist:
»Dobrota in zvestoba se bosta srečali, pravičnost in mir se bosta poljubila. Iz
zemlje bo pognala zvestoba, z nebes bo gledala pravičnost.« (Ps 85,11-12) Ko
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bo iz naših zemeljskih src in življenja pognala zvestoba, bo z nebes pogledala
pravičnost. Ko smo zvesti smo poslušni in takrat delamo dobra dela, kajti ko
se odpovemo svoji volji in sprejmemo voljo predstojnika, sprejmemo voljo
Boga, kajti »»Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: »Gospod,
Gospod,‹ ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt
7,21) In katoličani verujemo, da se Bog razodeva preko Cerkve. Prosimo
Boga, da bomo uspeli v poslušnosti, ker je to pot evangelija.

ŽUPNIJSKA STATISTIKA
do 16.12.2017
je 21 otrok prejelo sveti krst
je 13 otrok prejelo zakrament prve spovedi in svetega obhajila.
je 12 otrok prejelo zakrament svete birme
sta 2 parov prejelo zakrament svetega zakona (poročenih v župniji Dolenja
vas)
je 19 duš prejelo zakramental cerkvenega pogreba.
Najsvetejši zakrament je bil izpostavljen v češčenje vsak četrtek, vsako
nedeljo (razen v poletnem času), dodatno vsako sredo v adventu, obhajali smo
52 ur Božjega usmiljenja,
Pomembnejši dogodki v letu 2017:
kmečke igre
pokop žrtev medvojnega in povojnega nasilja
opravili smo romanje na Brezje za nove duhovne poklice
žegnanja,
blagoslovi konj na dan sv. Štefana, hlevov na dan sv. Lenarta,
čebelnjakov na dan sv. Ambroža,
V letu 2017 smo opravili naslednja večja vzdrževalno/obnovitvena dela
prenovila se je veža v pastoralnem delu župnišča (spodaj), prebelila se je
kurilnica v župnišču
napravila se je korna ograja v župnijski cerkvi
začeli smo z prenovo podružnične cerkve svetega Vida v Rakitnici.
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V letu 2018 se načrtuje (če bo to v Božjem načrtu bomo še videli)
nadaljevanje prenove podružnične cerkve svetega Vida v Rakitnici. Do sedaj
je bil zamenjan dosedanji omet z sanirnim ometom. Sedaj se čaka projektna
dokumentacija za obnovo električne napeljave, ter projekt drenaže okoli
cerkve, ter usklajevanje z Zavodom za spomeniško varstvo. Prebivalcem
Rakitnice hvala za potrpežljivost vsem pa za pomoč pri obnovi cerkve svetega
Vida. V mesecu januarju naj bi se uredilo tudi zvonjenje v župnijski cerkvi.
Preostali trije zvonovi bodo dobili nove kemblje, tako bodi ti trije dragoceni
bronasti zvonovi lepše zvonili. Ker so ti trije zvonovi izdelani okoli leta 1850
(še iz Samassove železarne) je potrebno zamenjati tudi nekaj nosilne
konstrukcije. Na koncu naj bi zvonovi dobili novo pogonsko mehanizacijo,
vsi trije zvonovi bodi sinhrono zvonili (do sedaj en zvon ne obratoval), ter
ustvarjali čudovito glasbo, za dušo in srce.

FINANČNO POROČILO DO 12.12.2017
Hvala vsem, ki velikodušno darujete svoje darove pri nedeljskih puščicah, ofrih in
drugih priložnostih. Zato Vas želim seznaniti, kako so bili ti darovi tekom leta
porabljeni.
Znesek vseh darov in drugih prihodkov znaša: 51.526,66 € (lansko leto: 43.547,76 €)
Darovi z naslova nedeljskih in prazničnih puščic (vključno z ofri ob žegnanjih, ter na
prvo nedeljo v mesecu): 28.654,04 € (lansko leto: 23.357,51 €)
Darovi iz nabiralnikov: 3.644,11 € (lansko leto: 2.018,76 €)
Darovi iz drugih puščic (pogrebi, poroke, MIVA itd.): 3.990,96 € (lansko leto: 9.718,88 €)
Darovi posameznikov in podjetij, odprodaja hlodovine za obnovo Rakitnice, kot zvonov:
15.237,55 € (lansko leto: 8.452,61 €)
Vsi odhodki župnije znašajo: 25.292,49 € (lansko leto: 29.955,86 €)
Elektrika (vse cerkve in stavbe): 1.639,5 (lansko leto: 2.114,63 €)
Pastoralna dejavnost (učbeniki, oznanila, verski tisk, paramenti za bogoslužje, cerkvena
oprema itd.): 8.017,22 (lansko leto: 9.236,60 €)
Obveze oddane na nadškofijo: 1.116,62 (lansko leto:1.433,74 €)
Honorarji za duhovnike v času duhovne obnove: 300,00 €
Honorarji za škofa pri pokopu žrtev iz Žiglovice in Konfina: 120,00 €
Vzdrževanje (vseh cerkva in drugih stavb, obnove, beljenje, kemblji): 7.674,95 (lansko
leto 12.321,96 €)
Administrativni stroški: 310,62 (lansko leto:119,60 €)
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Takse, davki itd.: 15,96 (lansko leto: 45,46 €)
Zavarovanje: 640,97 (lansko leto: 311,42 €)
Računovodstvo: 1.700,72 (lansko leto: 1.342,00 €)
Varovanje: 1.787,96 (lansko leto:1.507,24 €)
Voda in komunalne storitve: 509,77 (lansko leto: 338,28 €)
Prispevki (RTV, gozd. zborn., itd.): 408,23 (lansko leto: 286,63 €)
Stroški bančnega poslovanja: 418,08 (lansko leto: 454,05 €)
Telefon (povezano z varovanjem): 391,39 (lansko leto: 403,75 €)
Razni nepovezani stroški (paramenti itd.) 240,50 € (lansko leto: 40,50 €)
Skupaj s prenosom iz lanskega leta, stanje župnijskih financ (gotovina in bančni račun)
dne 12.12.2017 znaša: 26.234,17 (lansko leto: 938,48 €)
Pojasnilo: finance duhovnika in finance župnije so ločeni. Duhovnik živi od mašnih
darov, to je 17,00 € na dan. Darovi za vsako drugo, tretjo ali četrto sveto maše so oddani
na škofijo. Duhovnik lahko sprejem 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 vseh teh darov si duhovnik plačuje zavarovanje (obvezno,
dodatno, zdravstveno, pokojninsko, itd.), osnovne življenjske stroške (obleka, hrana,
zdravila itd.), ter vse ostalo, kar je potrebno (avto, telefon, internet, itd.). Povprečno na
mesec duhovnik v župniji Dolenja vas dobi 585,87 € + ofer na zahvalno nedeljo. Hvala
vsem za vse darove, tako v obliki denarja, kakor v naturalijah (drva, jajca, meso itd.)
Vsa ostala denarna sredstva, ki se zbere pri verski dejavnosti (puščice, nabiralniki,
darovi namesto cvetja na grob, donacije itd.) pa pripadajo župniji oz. škofiji.
Če ima kdo pomisleke o finančno-gospodarskem vodenju župnije ima v času uradnih ur
pravico do vpogleda finančno-gospodarskih knjig.

MAŠNI NAMENI OD 1.1.2018 DO 31.1.2018
Ponedeljek, 1. januar

Marija Božja Mati

ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Oberstar Frančiška (Kordiš Mirjam)
Oražem Angela, (P. 72)
v zahvalo, oddana

Torek, 2. januar
ob 8.00 v Dolenji vasi

Bazilij in Gregor
Trdan Neža (L. 24)

Sreda, 3. januar

IME JEZUSOVO

ob 18-ih v Dolenji vasi

Ivan Vidervol, R. 30 (P.K.9)
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Četrtek, 4. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Petek, 5.januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Sobota, 6. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 7. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek, 8. januar
ob 18-ih v Prigorici

Torek, 9. januar
ob 8.00 v Dolenji vasi

Angela
Dejak Roza (Cvar Breg)
Milena
Čampa Ivanka (sin Andrej)
za božji blagoslov in varstvo, oddana

Češčenje ob 17.30
Prvipetek. Ura usmiljenjaob 15-ih

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
France Trdan in Bančič Janez
Omerza Anton obl. in Julija
Jezusov krst
za žive in pokojne farane
Henigman Jakob (Lonč. 72)
Hren Marija,in sestri Ema in Ivanka, oddana

ofer za obnove
Obisk svetih treh kraljev

Severin
Čampa Ivanka (sin Andrej)
Bojc Matjaž, oddana
Julijan
za nove duh. poklice in stan. poklicanih

Viljem
ob 18-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne policiste in policistke

Sreda, 10. januar

Četrtek, 11. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Petek, 12. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Sobota, 13. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 14. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Pavlin Oglejski
druž. Merhar, Kozina, Mihelič, Marija Zobec

Češčenje ob 17.30

Tatjana
Bančič Frančiška, 30. dan

Ura usmiljenja ob 15-ih

Hilarij
Oražem Angela (P.K. 9)
2. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
Hočevar Frančišek, Rak. 24 (Grebenčevi, Zlebič)
Trdan in Hočevar, Rak. 24, oddana

ob 18.00 v Prigorici

Absalom
družina Tekavec (Ela)
Oražem Angela, (Francka Turk), oddana

Torek, 16. januar

Marcel

Ponedeljek, 15. januar

13

ob 8-ih v Dolenji vasi

Kos Ivan in Marija

Sreda, 17. januar

Anton Puščavnik
Gorše Marija, 1. obl.

ob 18-ih v Dolenji vasi

Četrtek, 18. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Petek, 19. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Sobota, 20. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 21. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek, 22. januar
ob 18-ih v Prigorici

Torek, 23. januar
ob 8.00 v Dolenji vasi

Sreda, 24. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Četrtek, 25. januar
ob 18.00 v Dolenji vasi

Marjeta Ogrska
Vidervol Leopold in Amalija, Blate 4a
Suzana
France in Tone Pogorelec

Češčenje ob 17.30
Ura usmiljenja ob 15-ih .

Fabjan in Boštjan
Marija Henigman, Prig. 5
3. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
starši Lukač in Jože
Vincencij
Marija Merhar,obl. Prig. 87
Henrik
Neža in Jakob Pogorelec, Hrib 9
Frančišek Saleški
zasorodnikeTrdan,
Spreobrnjenje sv. Pavla
Kozina Karol, Frančiška, Lavrič Lojze
Češčenje ob 17.30

Petek, 26. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Sobota, 27. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi

Nedelja, 28. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi
ob 10-ih v Dolenji vasi

Ponedeljek, 29. januar
ob 18.00 v Prigorici

Timotej in Tit
Čampa Ivanka (sin Andrej)
Angela Merici
Pahulje Alojz (družina Pahulje)
4. navadna nedelja
za žive in pokojne farane
Janez in Karolina Kaplan, Prig. 14.
Valerij
Miroslav Merhar in sorodniki (Prig. 22)
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Ura usmiljenja ob 15-ih

Torek, 30. januar
ob 8-ih v Dolenji vasi

Sreda, 31. januar
ob 18-ih v Dolenji vasi

Martina
Sladič Katica, 1. obl.
Janez Bosko
Oražem Angela (brat Janez)

• 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: 3x sorodniki iz Kanade. Kdaj bodo
maše opravljene spremljajte župnijska oznanila.

V sredo 27. decembra ob 18.30 pa vabljeni na ogled opere Rigoletto –
G.Verdija.

POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2018
Svečnica – 2.2.2018
Pepelnica – 14.2.2018
Cvetna nedelja – 25.3.2018
Velika noč – 1.4.2018
Prvo sveto obhajilo – 22.4.2018
Sveta birma – 29.4.2018
Binkošti – 10.5.2018
Sveto Rešnje Telo in kri, (Telovska procesija) – 31.5.2018
Srce Jezusovo 8.6.2018
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Vse z Jezusom
Živiva skupno, ljubi Jezus,
brez Tebe manjka mi moči,
s Teboj se ne bojim viharjev,
če moj čolnič vodiš Ti.
Moliva skupno, ljubi Jezus
in najin klic prodre v nebo.
Če s Tabo molim,
večni Oče gotovo me uslišal bo…
Deliva delo, ljubi Jezus,
vse misli, pota in skrbi.
Obilen blagoslov bo želo,
če z mano delaš Jezus Ti.
Trpiva skupno, ljubi Jezus,
naj zbada trnje, rani križ.
Izpijva grenki, bridki kelih,
sladak bo, če z menoj trpiš.
Ljubiva skupno, dobri Jezus,
srce je Tvoje sreče vir!
O daj nebeške mi ljubezni,
daj moji duši Božji mir!
In s Tabo si želim umreti,
s Teboj se smrti ne bojim.
Ob Tvoji roki trikrat sveti,
naj v nebesa pohitim.
In ko omahnem v težkem boju,
bo Tvoj že zadnji moj smehljaj.
Takrat, usmiljeni moj Jezus,
dobrotno mi odkleni raj!

Lončarski zvon – interno glasilo župnije Dolenja vas. Izdaja: Župnija Dolenja vas, Strma pot 2, 1331 Dolenja
vas. Tel.: 01/837-40-93, 031/347-427 Odgovarja: Pečavar Aleš, župnik, http://zupnija-dolenjavas.si/
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