
 
 
 
 
 

Veronika 
 

v Svetem pismu ni izrecno omenjena. Njena postaja na križevem potu je 
nastala po izročilu. Na Jezusovem križevem potu na Golgoto je Jezusu podala 
prtiček, da bi si Jezus obrisal potni in krvavi obraz. V zahvalo je na tem 
prtičku pustil odtis svojega obraza. Ta prt naj bi se ohranil do danes in ga 
hranijo v Italiji v kraju Manoppello v pogorju Abruzzi severovzhodno od 
Rima. Kljub temu, da v tem kraju ta prt hranijo že 500 let, se uradna Cerkev 
do tega prta še ni opredelila. Nekateri ta prt častijo kot relikvijo, nekateri ga 
označujejo kot ponaredek. Vendar se kot verniki ne smemo ustavljati zgolj pri 
tem vidnem prtu in zgodovinskih podatkih, temveč v njegovem pomenu. Tako 
tudi postni čas ni zgolj v nekih dejanjih, temveč v vzrokih za ta dejanja. Post 
brez vere je stradanje in spokorna dejanja brez vere je mazohizem.  
 

Letos lahko postni čas preživimo ob liku Veronike. Njeno dejanje je dejanje 
čiste vere. Predstavljajmo si Jezusa na križevem potu: Množica ljudi ga tesno 
obdaja, zasramujejo ga, tepejo, pljuvajo, se mu posmehujejo. Tu so še rimski 
vojaki, ki obdajajo Jezusa, ne zato, da bi ga obvarovali pred množico, temveč 
da ga množica ne bi poteptala in ubila,  ter zato prikrajšala za križanje na 
Golgoti. In v tej množici se najde neka žena, ki ji uspe prodreti skozi ta živi 
zid razjarjene množice, ter Jezusu ponudi prtiček. In nihče je ne ustavi. Ker je 
nihče ne opazi. Ker je Veronika majhna 
 

Prebiti se skozi različne zidove, ki nas obdajajo, do Jezusa je namen postnega 
časa. Post, spokorna dejanja predstavljajo prtiček, ki naj bi ga ponudili Jezusu. 
Toda če želimo Jezusu olajšati muke, ki jih trpi tudi zaradi nas, se moramo 
prebiti čez te razne zidove, ki nas ločujejo od Jezusa. In zato moramo biti 
majhni, preprosti, ponižni, krotki, kot Veronika, o čemer nas evangeliji 
nenehno opozarjajo in želijo tudi to naučiti.  
 

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVII., št. 3,         
26. februar 2017 
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POSTNA POSTAVA 
 
Postni čas, ki nas pripravlja na veliko noč, naj bo čas milosti, duhovne 
poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega 
sveta. Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti. Strogi post je 
na pepelnično sredo (1. 3.) in na veliki petek (14. 4.). Ta dva dneva se le 
enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od 
izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na 
vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati 
s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zadržek od 
mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. 
 

POSTNI NASVETI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ko je Veronika pograbila 
prtič, ter hitela k poti na 
Golgoto je molila – molitev 
je izraz, dejanje ljubezni.  
 
Ko se je Veronika zrinila 
skozi množico je molila – 
molitev je izraz upanja, ki 
počasi leze naprej. 
 
Ko je Veronika zrla očiščen 
Jezusov obraz je molila – 
molitev je zrenje ter je 
izraz vere.  
 

Ni potrebno stradati, potrebno 
se je odreči: odreči, odpovedati 
drobnim užitkom v naših 
življenjih. Ne zato, da bi hujšali, 
temveč da bi se pomanjšali, da 
bi se izpraznili, da bi nas lahko 
Gospod na Veliko noč napolnil 
z radostjo, veseljem, ter 
predvsem upanjem. Veronika je 
morala biti majhna, saj upanje je 
majhno da se je zrinila skozi 
množico, toda njeno dejanje je 
veliko, kakor je velika ljubezen, 
vsakega, ki resnično ljubi. Post 
iz ljubezni je majhno dejanje, ki 
prinese velike milosti. 

Vzpostavil je mir in po križu spravil oba z 
Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi ubil 
sovraštvo. (Ef 2,14-16) 
 
Molitev je iz upanja, post je iz vere, 
miloščina pa iz ljubezni. In to troje je tisto, 
kar človeka napravi vernika. Križ naj bo 
velik ali majhen, če ga držimo z Bogom, nam 
to troje omogoča, saj s tem dobimo blagoslov 
tu na zemlji in delež v nebeškem kraljestvu. 

Plameneč ogenj pogasi 
voda, miloščina pa bo 
izbrisala grehe. (Sir 3,30) 
 
Miloščina je dobro delo. 
Veronika je Jezusu naredila 
dobro delo. Če pogledamo 
Veroniko, vidimo, da to ni 
bilo najlažje. Slaba dejanja 
se prej ali slej pozabijo. 
Toda, kar storimo dobrega 
Boga, za Boga in iz Boga, 
to ostane obeleženo za 
vekomaj.  
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ROMANJE V MEDJUGORJE 

 
Prijazno vabljeni na romanje v Medjugorje. Odhod bo 23. 3. ob 7. uri izpred 
cerkve v Ribnici, prihod pa v nedeljo, 26. 3. v večernih urah. Cena romanja je 
150 €. V ceno je vključen prevoz in trije polni penzioni (zajtrk, kosilo in 
večerja). Prijavite se lahko v župnišče v Ribnici na tel.: 8369-953. 
 

OBNAVLJANJE in VZDRŽEVANJE 
 

V letošnjem letu imamo v načrtu začetek obnove 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, 
zunanjost, ter restavriranje oltarja. Lansko leto smo zamenjali streho, letos pa 
bi se lotili notranjosti. Napraviti nameravamo drenažo okoli cerkve, nova 
vhodna in stranska vrata, urediti zračenje, zakristijo, prezbiterij, ter elektriko. 
Znesek te investicije bo znašal približno 23.000 €. 
 

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 

 
 
 

Vsem, ki boste pripravljeni 
sodelovati se že v naprej 
zahvaljujem, ter kličem na Vas 
Božjega blagoslova. Bohlonej, ter 
Bog povrni! 
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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. 
 
V nedeljo 5.2.2017 ste pri ofru za obnove darovali 935,35 €. Bohlonej in Bog 
povrni!  
 
Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 19.2.2017): družina Andoljšek, 
Lipovec; Henigman, Obrtniška; Bojc, Obrtniška; Češarek, Humec; Češarek 
Ana; Janez Levstik, Rakitnica; Dejak Frančišek; darovi iz »rumenega 
nabiralnika«; v skupnem znesku darovali: 1.631,15 €. Vsem Boghlonej in Bog 
povrni! 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 
 11.3.2017 skupina Lesar Andreje, Rakitnica 11 
 1.4.2017 skupina Henigman Stanke, Rakitnica 25 

 
BRALCI BERIL MAREC 2017 

       
       

5.3.2017 – 1. postna nedelja  19.3.2017 – 3. postna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih    ob 8-ih  ob 10-ih  

Kromar Metka 
Stopar Marjan 

 Levstek Ivanka 
Trdan Klemen 

 Mohar Marija 
Dejak Andreja 

 Oražem Karmen 
Oražem Vlado 

       

12.3.2017 – 2. postna nedelja  26.3.2017 – 4. postna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih   ob 8-ih  ob 10-ih 

Pogorelc Jana 
Oražem Peter 

 Hočevar Mojca 
Henigman Mateja 

 Hočevar Danica 
Mihelič Marica 

 Jecelj Karmen 
Bartol Ana 

 

SREDINA AVDIENCA 
 
V večnem mestu Rim, obstajajo sredine avdience, ko se lahko verniki srečajo s papežem. 
Papež je daleč v večnem mestu, mi pa imamo v svoji sredi samega Boga. Zato Vas 
vabim na sredine avdience pred Najsvetejšim zakramentom. Potekale bodo v postnem 
času vsako sredo od 19-ih do 19.45, v župnijski cerkvi.  
 
Ta izpostavitev Najsvetejšega zakramenta je namenjena tihemu češčenju. Namenjena 
je vsem tistim, ki bi se morda radi z Jezusom srečali, mu s svojimi besedami  zaupali 
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svoje težave ali pa težave svojih bližnjih. Za vse tiste, ki bi se mu radi preprosto 
zahvalili, ga častili, ljubili.  
 
Po tihem lahko molite rožni venec, morda meditirate ob svetem pismu, molite kakšne 
druge molitve, ali pa preprosto samo zrete v obličje Najlepšega, Najmogočnejšega, 
Najpopolnejšega, Največjega.  
 
Vsako sredo v postnem času torej Vabljeni, da obiščete Jezusa v Najsvetejšem 
zakramentu. Lahko ga obiščete samo za deset minut, lahko pa tudi za celih 45 minut. 
Odvisno od razpoloženja in časa. Ob koncu češčenja bomo skupaj zmolili litanije 
Jezusove krvi, ter prejeli blagoslov.  

 

MAŠNI NAMENI OD 2.3.2017 DO 2.4.2017 
 
 

Četrtek, 2. marec Neža Praška  
ob 18-ih v Dolenji vasi Sladič Katica, 30. dan 

za duh. poklice in svetost pokl.oddana 
Po maši molitve za duhovne 

poklice. 

Petek, 3. marec + Kunigunda  
ob 18-ih v Dolenji vasi Andoljšek Julijana in Stane (Za vodo 2) Prvi petek. Ura usmiljenja ob 15-ih . 

Obiski bolnih in ostarelih po 
domovih.  

   

Sobota, 4. marec Kazimir  
ob 8-ih v Dolenji vasi Merhar Marija (Prig.) Po maši Marijine litanije 

   

Nedelja, 5. marec 1. postna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi v zahvalo za življenje in Božji blagoslov 
Ofer za obnove! 

1400 – Molitve za dobrotnike 
   

Ponedeljek, 6. marec Julijan  
ob 18-ih v Prigorici Darinka Klun, P. 112  

 Kromar Karel (P. 22), oddana  
   

Torek, 7. marec Perpetua in Felicita  

ob 18-ih v Dolenji vasi družine Oražem in Peček Po maši litanije Svetega Duha 
 v čast. Sv. Duhu (Kromar), oddana  
   

Sreda, 8. marec Janez od Boga  
ob 18-ih v Rakitnici Marija, obl. in družina Lovšin, R. 47 avdienca od 19-ih do 19.45 

 Levstik Pavel, Blate 1a, oddana  
   

Četrtek, 9. marec Frančiška Rimska  
ob 18-ih v Dolenji vasi Arko Marija in Alojz, Lonč. 14  

   

Petek, 10. marec + 40. mučencev  
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ob 18-ih v Dolenji vasi Janez Oberstar, Nežka in Anton Gnidica 
 Grandovec Ivanka, oddana 

Ura usmiljenja ob 15-ih . 
Križev pot ob 18-ih 

   

Sobota, 11. marec Benedikt  
ob 8-ih v Dolenji vasi Andoljšek Pavel (Vera Dobovec)  

 v zahvalo za zdravje, oddana  
   

Nedelja, 12. marec 2. postna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi družina Tekavec in Šteblaj (P. 69, Ela) 
 

   

Ponedeljek, 13. marec Patricija  
ob 18-ih v Prigorici Pogorelc Marija, 30. dan  

   

Torek, 14. marec Matilda  
ob 8-ih v Dolenji vasi Rus Pavlina (sestra Stanka, Vinice)  

   

Sreda, 15. marec Klemen  
ob 18-ih v Rakitnici Lavrič Stanislav (Anica) avdienca od 19-ih do 19.45 

 Lovšin Karolina (Lovšin Anton), oddana  
   

Četrtek, 16. marec Hilarij Oglejski  
ob 18-ih v Dolenji vasi starši Zobec, Anton in Robert Tekavec  

   

Petek, 17. marec + Patrik  
ob 18-ih v Dolenji vasi Janez in Justina Zobec (Gredice 2) 

  
Ura usmiljenja ob 15 

Križev pot ob 18 
   

Sobota, 18. marec Anzelm 
ob 8-ih v Dolenji vasi starši, Tončka Vesel in Mikulič Amalija 

 

 družina Petek, Lipovec, oddana  
   

Nedelja, 19. marec 3. postna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi starši Omerza in Kromar (Marica) 
 

 druž. Merhar in Pogorelec (Humec), oddana  
   

Ponedeljek, 20. marec Klavdija  
ob 17.30 v Prigorici Čampa Anton in starši Andoljšek, P. 42  

   

Torek, 21. marec Nikolaj iz Flüe  
ob 8-ih v Dolenji vasi za dobrotnike naše župnije  

   

Sreda, 22. marec Lea  
ob 18-ih v Rakitnici Vidervol Julijana in Franc, Rak. 3a avdienca od 19-ih do 19.45 

   

Četrtek, 23. marec Rebeka  
ob 18-ih v Dolenji vasi Franc Ilc, obl. (Lonč. 41)  
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 Andoljšek Pavel (Čampa-Otavice), oddana  
   

Petek, 24. marec + Dionizij 
ob 18-ih v Dolenji vasi starši Zobec, Jože in Drago, Lonč. 39 

Ura usmiljenja ob 15-ih . 
Križev pot ob 18-ih 

   

Sobota, 25. marec GOSPODOVO OZNANJENJE  
ob 8-ih v Dolenji vasi France in starši Trdan in Bančič, L. 40  

ob 10-ih v Dolenji vasi Lovšin Franc, Hrib 17  
   

Nedelja, 26. marec 4. postna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi Anton, Ivana in Marija Hočevar, R. 23.  
 

   

Ponedeljek, 27. marec Rupert  
ob 18-ih v Prigorici Anton in Justina Nosan, P. 101a  

   

Torek, 28. marec Bojan  
ob 8-ih v Dolenji vasi Starc Alojz, Šilc Nande in Vita  

   

Sreda, 29. marec Bertold  
ob 18-ih v Rakitnici Henigman Frančiška, obl. (R 25) avdienca od 19-ih do 19.45 

   

Četrtek, 30. marec Amadej  
ob 18-ih v Dolenji vasi Pogorelc Marija (Hrib 11)  

   

Petek, 31. marec + Kornelija  
ob 8-ih v Dolenji vasi Janez, obl. in starši Merhar, P. 84 

 Andoljšek Stanislav (Romanovi sod), oddana 
Ura usmiljenja ob 15-ih . 

Križev pot ob 18-ih 
   

Sobota, 1. april Irena in Agapa  
ob 8-ih v Dolenji vasi Angela, Julijana in starši Dejak, L. 32  

   

Nedelja, 2. april 5. postna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane Ofer za obnove! 

ob 10-ih v Dolenji vasi Pogorelc Marija (Jecljevi) 1400 – Molitve za dobrotnike 
 V kolikor je prišlo v mašnih namenih do tipkarske napake, se že v naprej opravičujem. Prosim Vas, da me pred mašo na to opozorite.  

 

KRIŽEV POT 
 
Postni čas je čas pobožnosti križevega pota. Jezus ga je nosil za naše zveličanje, mi pa ga pogosto 
nosimo za golo zemeljsko preživetje. Križ je lahko nekaj slabega, kot orodje pogubljenja, lahko pa 
je nekaj dobrega kot orodje zveličanje. Ob premišljevanju Jezusovega križevega pota, se lahko 
naučimo nositi lasten križ. Ob molitvi pa preprosto prositi Boga, za moč in pomoč pri nošenju in 
prenašanju lastnega križa. In ker je v petek Jezus umrl na križu je to najprimernejši dan za molitev 
ali premišljevanje križevega pota. 

Skupaj bomo molili križev pot vsak petek ob 15-ih, ter v petek zvečer med sveto 
mašo v župnijski cerkvi ob 18-ih.  
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POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2017 
 

13.4.2017 Veliki četrtek, obredi ob 19-ih v župnijski cerkvi 
 

14.4.2017 Veliki petek, obredi ob 19-ih v župnijski cerkvi 
 

15.4.2017 Velika sobota, vigilija ob 20-ih v župnijski cerkvi 
 

16.4.2017 VELIKA NOČ (procesija) 
 

7.5.2017  Florjanova nedelja, maša za gasilce ob 10-ih 
 

20.5.2017 Birma ob 8-ih 
 

28.5.2017 Žegnanje v Lipovcu ob 10-ih 
 

11.6.2017 Žegnanje v Grčaricah ob 10-ih 
 

15.6.2017 Telovo – Sveto Rešnje Telo in kri (procesija) 
 

18.6.2017 Žegnanje v Rakitnici ob 10-ih 
 

25.6.2017 Prvo sveto obhajilo ob 10-ih 
 

25.6.2017 Žegnanje v Glažuti ob 16-ih 
 

2.67.2017 Žegnanje v Prigorici ob 10-ih 
 

23.7.2017 Žegnanje pri sv. Marjeti ob 10-ih 
 

15.8.2017 Veliki šmaren, Marijino vnebovzetje 
 

16.8.2017 Sveti Rok – celodnevno češčenje v Dolenji vasi 
 

20.8.2017 Žegnanje v Dolenji vasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 

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 
 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 


