
 
 
 
 
 

Niso vsi užitki 
 

greh. Če bi bili, potem nam Gospod Bog ne bi ustvaril jezika, oči, ušes, ter 
vseh drugih različnih čutov in organov, zaradi katerih doživljamo bolj ali manj 
nepopisne užitke. Tudi ne gre, da v vsaki slabi stvari vidimo hudiča ali 
poosebljeno zlo. Včasih se nam kakšna slaba stvar dogodi čisto tako, kot 
prevenitvno-vzgojni ukrep Božje previdnosti.  
 
In vsak letni čas s seboj prinaša različne užitke. Tako zimski mraz, sneg in led, 
kakor tudi poletje, sonce, morje, ter vse kar je vmes. Kaj pa je potrebno storiti, 
da užitek ne postane slučajno greh? Katoličan/ka ne sme nikoli, ampak res 
nikoli pozabiti, da nam vse kar je lepega in užitnega omogoča Božja 
previdnost. Praktično pa pomeni to, da se ne pozabimo, ko vidimo, slišimo, 
okusimo, ali pa začutimo kaj nepopisno lepega (vsake oči imajo seveda 
svojega malarja), zahvaliti Bogu za ta užitek: »Gospod, če je to, tako lepo, 
okusno in prijetno, kako lep, okusen in prijeten si šele Ti, ki si vse to ustvaril, 
omogočil«  
 
Začenjajo se časi dopusta in vsem, ki prebirate te vrstice iz vsega srca želim, 
da bi vsak izmed vas uspel najti nekaj časa zase in za svoje bližnje, da bi se 
spočili in naužili vsakovrstnih dobrih užitkov, kateri vam bodo dajali elana 
tudi v tistih malce manj prijetnih časih. Izraelci so se spominjali čudovitih del, 
kako jih je Gospod vodil iz Egipta, pri vsaki sveti maši se spominjamo 
čudovite ljubezni katero nam je Bog preko Jezusa Kristusa izkazal in to 
spominjanje čudovitih del nam omogoča, da v svojem življenju ohranjamo 
vero, upanje in ljubezen.  
 
Naj bo poletje, četudi delovno obarvano, obdobje blagoslovljenega izklopa od 
vsakodnevne rutine.  
 

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVI., št. 7,         
26. junij 2016 



 2 

 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

 
 9.7.2016 skupina Marije Andoljšek, Lipovec 51 
 23.7.2016 skupina Darje Merhar, Blate 1 

 
BRALCI BERIL JULIJ 2016 

       
       

3.7.2016 – 14. navadna nedelja  24.7.2016 – 17. navadna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih (Prigorica)   ob 8-ih  ob 10-ih pri sv. Marjeti 

Kromar Metka 
Stopar Marjan 

 Kromar Petra 
Oražem Stane 

 Dejak Andreja 
Levstik Damjana 

 Levstek Ivanka 
Oražem Bernarda 

       

10.7.2016 – 15. navadna nedelja  31.7.2016 – 18. navadna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih   ob 8-ih  ob 10-ih 

Andoljšek Marija 
Hočevar Danica 

 Oražem Karmen 
Oražem Vlado 

 Bojc Marjana 
Merhar Marija 

 Levstik Ivanka 
Oražem Bernarda 

 

17.7.2016 – 16. navadna nedelja   
ob 8-ih  ob 10-ih     

Trdan Martina 
Bojc Alojz 

 Kordiš Tanja 
Bojc Karmen 

    

 
 

MAŠNI NAMENI OD 26.6.2016 DO 31.7.2016 
 
 

Ponedeljek, 27. junij Ema Krška  
ob 19-ih v Prigorici Čampa Anton, obl., Prigorica 42  
   

Torek, 28. junij Irenej  
ob 7-ih v Dolenji vasi Nosan Pavel  
   

Sreda, 29. junij PETER IN PAVEL  
ob 19-ih v Prigorici Merhar Julka, Prigorica 63 Eno uro pred mašo, 

češčenje Najsvetejšega 
zakramenta. 

   

Četrtek, 30. junij Ladislav Ogrski  
ob 19-ih v Dolenji vasi Vinko in Tone Pogorelc (Prig. 49) 
 Levstik Marija (Maja in Gregor Tekavec), oddana 

Priprava na krst ob 18-ih. 

   

Petek, 1. julij Estera  
ob 17-ih v Dolenji vasi pokojni iz družine Kromar (Lonč. 74) 
 Henigman Marija (sestrična Majda), oddana 

Prvi petek. Po maši litanije 
Srca Jezusovega. Nato 
»Kmečke igre« 
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Sobota, 2. julij Frančišek Regis  
ob 8-ih v Dolenji vasi Oražem Janez in družina Mate (Prig. 14a)  
   

Nedelja, 3. julij 14. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 
ob 10-ih v Prigorici za blagoslov soseske 

 

   

Ponedeljek, 4. julij Urh  
ob 19-ih v Prigorici Mohar Alojz, obl. 
 Merhar Stanislav (Žlindra), oddana 

 

   

Torek, 5. julij Ciril in Metod  
ob 19-ih v Dolenji vasi Levstek Franc (Bijol, Za Humcem) po maši litanije Svetega Duha 
 v čast Svetemu Duhu, oddana  
   

Sreda, 6. julij Marija Goretti  
ob 19-ih v Dolenji vasi družina Bojc (Gredice 11) po maši litanije sv. Jožefa 
 Dejak Pavel (Božena Marolt), oddana  
   

Četrtek, 7. julij Vilibald  
ob 19-ih v Dolenji vasi Merhar Ignac in Marija (Nace) 
 za duhovne poklice, oddana 

po maši molitve za 
duhovne poklice 

   

Petek, 8.  julij Gregor Grassi  
ob 19-ih v Dolenji vasi Henigman Marija in za zdravje družine (P. 108a)  
   
   

Sobota, 9. julij Hadrijan  
ob 8-ih v Dolenji vasi družine Merhar, Košmerl, Kromar, P.22  
   

Nedelja, 10. julij 15. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi Anton in Nežka Izlaty 
 Julija in Anton Omerza, Hrib 11, oddana 

med ali po maši možnost 
za sveti krst 

   

Ponedeljek, 11. julij Benedikt  
ob 8-ih v Dolenji vasi Zobec Drago, obl. (M.Humec 7)  
   

Torek, 12. julij Mohor in Fortunat  
ob 8-ih v Dolenji vasi Bojc Ignac in Karolina (Nace)  
   

Sreda, 13. julij Henrik  
ob 8-ih v Dolenji vasi za zdravje, Prig. 22  
   

Četrtek, 14. julij Božidar  
ob 8-ih v Dolenji vasi Jakob in starši Henigman in starši Kozina  
   

Petek, 15. julij Bonaventura  
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ob 8-ih v Dolenji vasi Anton in Robert, obl. Tekavec (Mojca)  
   

Sobota, 16. julij Karmelska Mati Božja  
ob 8-ih v Dolenji vasi Merhar Jože, obl. in sorodniki (P.87)  
   

Nedelja, 17. julij 16. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi Kozina Frančiška (Bojc Nina)  
   

Ponedeljek, 18. julij Elij  
ob 8-ih v Dolenji vasi France obl in družina Peček  
   

Torek, 19. julij Arsenij  
ob 8-ih v Dolenji vasi Primožič Tomaž  
   

Sreda, 20. julij Marjeta Antiohijska  
ob 8-ih v Dolenji vasi pokojni Sinokni  
   

Četrtek, 21. julij Danijel  
ob 8-ih v Dolenji vasi Vida Oražem in Albina Štrous (Hrib 4)  
   
   

Petek, 22. julij Marija Magdalena  
ob 8-ih v Dolenji vasi za zdravje in božji blagoslov (Lonč.)  
   
   

Sobota, 23. julij Brigita Švedska  
ob 8-ih v Dolenji vasi Zbašnik Ivan, 1. obl.   
   

Nedelja, 24. julij 17. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 
ob 10-ih pri sv. Marjeti za blagoslov soseske 

po obeh svetih mašah bo 
blagoslov prevoznih sredstev 

   

Ponedeljek, 25. julij Jakob st.  
ob 19-ih v Prigorici Bojc Ana, obl, oče Janez in bratje, P. 81 (Andrej)  
 v zahvalo (Prigorica), oddana  
   

Torek, 26. julij Joahim in Ana  
ob 7-ih v Dolenji vasi za zdravje (Anica Zelko)  
   

Sreda, 27. julij Gorazd in Kliment  
ob 19-ih v Rakitnici Štefka in Karol Merhar (Nada), obl.   
   

Četrtek, 28. julij Viktor  
ob 19-ih v Dolenji vasi Levstek neža, Rak. 11 (Marija)  
 dru. Petek, Modic in Kolar, Lip. 7, oddana  
   

Petek, 29. julij Marta  
ob 19-ih v Dolenji vasi Kozina Frančiška (Helenca)  
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Sobota, 30. julij Peter Krizolog  
ob 8-ih v Dolenji vasi Jože obl. in Marija Kos  
   

Nedelja, 31. julij 18. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi Andoljšek Julijana in Pogorelc Jože (Za vodo 2)  
 g. Levstek France (Za humem), oddana  

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 
 

Julija se bomo spomnili pogumne mučenke svete Marjete in sicer v nedeljo 
24.7.2016, pri maši ob 10-ih.  
 
Istočasno pa bomo obhajali tudi Krištofovo nedeljo. To je 
posebna nedelja v letu, ki nas opominja na to, da smo vsi 
prejeli vero na enak način – s pomočjo misijonov. Nam so 
vero, veselo novico o Jezusovem Odrešenju posredovali 
misijonarji iz Ogleja, Salzburga. Sedaj pa je naša čast, 
dolžnosti in pravica, da drugim ljudem oznanimo to veselo 
novico. Da bi to oznanjevanje dobro potekalo, bomo za 
misijonske dežele pri blagoslovi avtomobilov in drugih 
prevoznih sredstvih, zbirali denarne prispevke za 
misijonarje. Blagoslovi avtomobilov in drugih prevoznih sredstev bodo 
potekali v nedeljo 24.7.2016, tako pri maši ob 8-ih v Dolenji vasi, kakor ob 
10-ih pri sveti Marjeti. 
 
 

Župnijska pisarna (za izdajo raznih potrdil, dogovorov, sprejem mašnih namenov) je v odprta: 
 v ponedeljek od 1800 do 1830 
 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 1600 

 

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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KMEČKE IGRE 
 
V petek 1.7.2016 ob 1800 vabljeni na »Kmečke igre«, ki se bodo, kakor vsako 
leto odvijale na župnijskem dvorišču. Tako imamo priložnost, da združimo 
prijetno (druženje) in koristno (videti, spoznavati, kako so delali naši predniki) 
in na svoj lasten način napravimo »pozdrav poletju«. 
 

CERKEV NA SVETOVNEM SPLETU 
 
Uporaba spletnih storitev za informiranje je danes ne samo nujna, včasih celo 
nenadomestljiva. Klasični časopisi pa tudi knjige počasi izginjajo, 
nadomeščajo jih (včasih žal) elektronski mediji. Ljudje smo željni različnih 
informacij, iskanje in brskanje po debelih knjigah je žal zamudno, zato radi 
posežemo po elektronskih medijih.  
 
Katoliška Cerkev se zaveda, da so knjige pri liturgiji in molitvi 
nenadomestljive, pri podajanju infomracij pa le te niso več tako pomembne. 
Informacije o dogajanju o Cerkvi doma in po svetu lahko tako najdete tudi na 
spletnih straneh. Vabljeni k obisku, kakor tudi k spremljanju preko e-pošte z 
vpisom svojega e-naslova na spletni strani: strani www.katoliska-cerkev.si, na 
družabnih omrežjih Facebook 
(https://www.facebook.com/skofovskakonferenca/) in Twitter 
(https://twitter.com/katoliskacerkev). 
 
Tudi župnija Dolenja vas ima že nekaj časa novo spletno stran: http://zupnija-
dolenjavas.si/ 

 
POLETNA DUHOVNA OBNOVA 

 
Marsikdo kljub poletnemu vzdušju bodisi nima ne časa, ne denarja za daljše duhovne 
vaje, namenjene obnovi in poglobitvi osebne vere v Boga. Kljub vsem oviram pa lahko 
z malce dobre volje sami pripravimo in omogočimo svoji duši in svojemu telesu 
duhovno obnovo. Le ta je nujno potrebna za zdrav način življenja in razmišljanja o 
Bogu, saj smo dnevno izpostavljeni različnih informacijam, različnim dogodkom, zaradi 
katerih lahko začnemo škodljivo razmišljati o Bogu in namesto, da bi ga doživljali kot 
prijatelja in dobrotnika, ga lahko začnemo jemati kot sovražnika.  
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Bog je vedno pripravljen na srečanje z nami in je pripravljen na to srečanje tudi 
počakati, tako da je vse odvisno od nas, kdaj smo se mi tekom dneva ali tedna 
pripravljeni srečati z Njim. To je seveda odvisno od tega, v katerem času smo se 
sposobni zbrati. Nekaterim ugajajo bolj zgodnje ure, nekaterim pa večerne. Kakorkoli 
že, molitev naj zajema naslednje točke: 
 
Trenutki odklopitve: ti trenutki zajemajo čas, ko se odklopimo od vsakdanjega vrveža 
in se poizkušamo postaviti v Božjo prisotnost. In so lahko za nekatere najtežji del 
duhovne obnove. Nekaterim zadostuje, da počasi in v miru odmolijo desetko ali dve 
rožnega venca, tisti bolj »vročekrvni« pa se lahko odpravijo na sprehod ali pa preprosto 
obsedijo na mirnem kraju in počakajo da se telo in um umiri. Postaviti se v Božjo 
prisotnost pomeni, da na začetku naredimo križ, ter počasi, odločno odmolimo: + V 
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
 
Trenutki zbiranja: to so trenutki, ko zbiramo skupaj vsa svoja občutja, in čustva, vse 
svoje težave, skrbi. Pripomoček k temu je, da s seboj vzamemo beležko, v katero vse to 
zapišemo. Beležka predstavlja košaro, v katero zložimo pridelke, katere gremo iskati na 
polje. Na polju svojega življenja pobiramo vse kar leži, bodisi dobro, bodisi slabo. Pri 
duhovnih vajah ne gre za to, da bi razrešili svoje težave. Veliko bolj gre za Boga, da 
Boga spustimo tudi v tiste dele naših življenje, kamor ne spustimo nikogar. Preveč smo 
zaposleni sami s seboj in s svojimi skrbmi, tako da Boga izgubimo izpred oči. Ob koncu 
zbiranja položimo košaro pred Boga morda za naslednjimi ali njim podobnimi besedami: 
 

Gospod Bog, Ti sam praviš, da ima vse svojo uro 
ter da ima vsako veselje svoj čas pod nebom. 
Tako obstaja »čar rojevanja in čas umiranja,  
čas sajenja in čas ruvanja nasada. Je čas pridobivanja 
in čas zapravljanja, čas hranjenja in čas zametavanja« (prim. Prd 3,1-6) 
 
Tako sem izbral/a ta čas in to košaro svojega življenja.  
So stvari za katere vem zakaj so in zakaj jih ni. 
So stvari za katere pa ne vem, čemu so pri meni ali  
čemu jih ni. Zagotovo pa to veš Ti. Zato razlij name  
vso svojo milost in blagoslov, da če v teh nekaj trenutkih 
ne bom spoznal, ne doumel, da bom vsaj veroval,  
da v tej košari ni nič takega, kar zame ne bi bilo prav. Amen. 

 
Trenutki premlevanja: so trenutki, ko s pomočjo Božje besede premlevamo in 
obdelujemo vse, kar se v košari nahaja. Pri teh trenutkih ni pomembno to, da bi morali 
ob vsakem molitvenem trenutku izkusiti Boga ali z vsem srcem srečami Jezusa, da bi 
morali ob sleherni meditaciji občutiti nekaj takega kot uspeh. Veliko je že, če sploh 
vzdržite, če vzdržite tudi v puščavi. Potem bodo spet prišli molitveni trenutki, ki se 
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bodo globoko dotaknili vašega srca. Gre za to, da pred Boga vstopite s svojim sedanjim 
položajem. On bo že deloval v vas, a morda povem drugače, kot ste si predstavljali. 
Poglobite se v to kaj vam Bog želi povedati danes, kakršno resnico vam hoče razkriti in 
kam vas želi popeljati danes. Za pomoč v premlevanje si lahko vzamete naslednje 
svetopisemske odlomke: 
 
Lk 15,8-10 - drahma 
 
Mr 7,31-37 – gluhonemi 
 
Mr 1,40-45 – gobavec 
 
Mt 6,5-6 
 

Rim 8,14-16 
 
Lk 9,28-36 
 
Lk 10,38-42 
 
Flp 3,7-10 

 

Eden izmed načinov izbire svetopisemskega odlomka je, da odlomke zapišete na listke 
in potem izžrebate tistega, katerega Bog želi, da ga preberete. Ko izberete svetopisemski 
odlomek, ga preberite in izpišite stavek, besedo, ki vas najbolj nagovori. Prav gotovo bo 
stavek, beseda ustrezen pripomoček za obdelavo »sadov v vaši košari.« 
 
Trenutki molitve: so trenutki, ki se rodijo iz premlevanja, obdelovanja »sadov košare« 
s pripomočki Božje besede. Tukaj ni pravil. Sicer obstajajo napotki izkušenih ljudi. 
Eden izmed teh je, da pri molitvi čas ni ne naš zaveznik, niti naš sovražnik. Da se pri 
molitvi ne moremo zmotiti; da ni, ne pravilnega ne nepravilnega načina molitve; da 
lahko pri molitvi sedimo, klečimo ali ležimo; da lahko vmes tudi zadremamo, saj 
molitev ki ne pomirja ni molitev; da lahko molimo celo v dvoje ali v troje; da je molitev, 
če je molitev hitro mine, kakor hitro mine čas z osebo, ki nam je simpatična; in morda 
ne bi bilo slabo, če bi si končni sklep molitve zapisali in tako ohranili, kakor ohranimo 
kisle kumarice za čas, ko ni svežih kumaric.  
 

~ + ~ 
 

Vsekakor je čas duhovne obnove čas, ki ga posvetimo Bogu. Ta čas lahko posvetimo 
sebi ali bližnjim. Bog si ne želi naših žgalnih ali klavnih daritev, Bog si želi tisto, kar si 
želi vsak človek: sorodno dušo, prijatelja za vedno. Nekoga, ki bo z veseljem sprejemal 
Božjo ljubezen in ki jo bo z veseljem daroval tudi naprej. Čas, ki ga preživimo v molitvi 
z Bogom nikakor ni čas, ki bi ga vrgli stran, še posebej če ta čas namenimo za svoje 
bližnje. V tem času, četudi samo 15 minut, lahko Bog v življenju naših bližnjih stori 
čudež. Vabljeni torej, da na takšen ali podoben način poletno obdobje izkoristite tudi 
poglobitev in utrditev odnosa z Bogom ali s pomočjo Boga s svojimi bližnjimi, znanci. 
Veliko blagoslova želim! 
 
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/ 


