
 
 
 
 
 

Za lesenimi vrati 
 

lesene omare sredi cerkve je milost. Milost v najčistejši in najpopolnejši obliki, 
kar jo lahko človek na tej zemlji okusi. Priznam, da mi ni lahko vstopiti v 
spovednico, kakor najbrž nikomur ni. Večkrat, ko čakam, da pridem na vrsto, 
me popade želja, da bi se obrnil in odšel. Nekomu govoriti, razkrivati intimne 
zadeve srca in življenja ni lahko. In kaj pa naj povem? Eni in isti stari grehi, ki 
se ponavljajo iz meseca v mesec, zadnjih 36 let. Tudi tukaj je tolažba: vsaj nič 
novega ni. Eni in isti stari, kronični grehi. In kje je tukaj milost? Milost je v 
službi osebe, ki je tam za rešetkami. Vsaj nekdo je na tem svetu, ki 
prostovoljno želi poslušati moje stokanje. Nekdo, ki posluša, ki ne obsoja, 
poizkuša razumeti, zato poizkuša svetovati, včasih udari mimo, vedno pa ne.  
 
In ko stopim ven iz spovednice je največkrat vse enako. Če je prej bilo mraz je 
mraz tudi sedaj. Če me je prej bolel hrbet, me boli tudi sedaj. Vse je enako, 
razen nečesa. Tudi če spoved ni bila opravljana popolno, to je iz ljubezni do 
Boga, temveč zgolj iz strahu, zaradi občutka dolžnosti, ker je pred vrati prvi 
petek, pomembnejši praznik, pomembnejši dogodek. Ko stopam iz spovednice 
mi v ušesih odzvanja: »Odpuščam ti.« In to je milost. Če bi govoril svoje 
grehe komur koli drugemu, bi me ta najbrž ali nekam poslal ali pa bi me do 
konca življenja čudno gledal. Toda tisti človek, na oni strani rešetk 
spovednice, me ne gleda čudno, niti pomilovalno, temveč mi je podelil besede 
Božjega odpuščanja. Od človeka težko slišiš: »Odpuščam ti« ali pa »Oprosti«, 
kaj šele »Všeč si mi, rad te imam…« Tukaj pa mi nekdo, posreduje Božje 
sporočilo, ki zaobjema vse lepe besede: »Odpuščam ti.«  
 
In obstaja še ena milost. Ko ga pri človeku enkrat polomiš, si pri človeku 
lahko obsojen do večnosti. Bog pa je pripravljen odpustiti vsako leto tvojega 
življenja, 12x na leto, 54x na leto, vsake tri dni, če je to potrebno.  
 

župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVIII., št. 3,         
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Zato Vas iskreno prosim, tudi na kolenih, če je to potrebno – prejmite pred 
Veliko nočjo zakramentalno odvezo (opravite sveto spoved). To je najmanj, 
kar lahko darujete svoji duši, svojemu telesu in svojemu življenju, ter obenem 
največ: spoved in tako vredno prejmete Velikonočno obhajilo.  
 
Spoved ni vedno lahka in včasih se je težko spovedati nadrejenemu ali pa 
nekomu, ki te pozna. Tudi sam bom šel  k spovedi k svojemu škofu samo v 
izrednih razmerah. Zato ni nujno, da opravite spoved pri meni, samo opravite 
jo. Spoved lahko v postnem času 2018 opravite: 
 
v župnijski cerkvi:  

 vsak dan, pol ure pred večerno sveto mašo, razen na podružnicah 
 vsak petek od 15.30 do 16-ih (razen ob pogrebu ali druge višje sile) 
 na Cvetno nedeljo popoldne ob 14-ih, ko pride več spovednikov od 

drugod.  
 na noči iz velikega četrtka na veliki petek ko bo celonočno češčenje ob 

vsaki polni uri. 
 
v Ribnici 

 vsako nedeljo pri večerni sveti maši 
 na petek ob radijskem misijonu radia Ognjišče (23. marec) od 7-ih dalje 

 
v Ljubljani (stolnica in frančiškani) 

 vsak dan od 6.30 do 11-ih, ter zvečer od 18-ih dalje 
 v velikem tednu cel dan 

 
na Cvetno nedeljo lahko opravite spoved tudi v Stari Cerkvi ob 16-ih, v 
Kočevju in Ribnici od 17-ih dalje.  
 

 
 



 

OBRED SVETE SPOVEDI 
 
Ker je morda že kdo pozabil, kako se opravi spoved, obudimo v spomin 
spovedni obrazec:  
 
Ko stopite v spovednico rečete: Hvaljen Jezus ter se pokrižate. 
 
Duhovniku poveste kdaj ste bili zadnje pri spovedi, lahko poveste svoj stan in 
poklic, da bo lažje razumel, ter naštejete svoje grehe. Ko končate izpoved 
rečete: Moj Jezus, usmiljenje. 
 
Duhovnik lahko pove stavek ali dva v spodbudo. Lahko ga v okviru spovedi 
vprašate za nasvet, spodbudo. Nato vam podeli pokoro ter vas povabi h 
kesanju: 
 
Moj Bog. Žal mi je, ker sem grešil in žalil Tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno 
sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.  
 
Duhovnik vam bo podelil odvezo z naslednjimi besedami: Bog Oče usmiljenja, 
ki si s smrtjo in vstajenjem svojega Sina svet spravil s seboj in poslal Svetega 
Duha v odpuščanje grehov, naj ti po službi Cerkve podeli oproščenje in mir. 
In jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Oečta in Sina in Svetega Duha.  
 
Nato se pokrižate in duhovnik reče tako ali podobno: Gospod ti je odpustil 
grehe, pojdi v miru in vi odgovorite: Bogu hvala. Ter odidete iz spovednice. 
 
V cerkvi ali doma lahko opravite pokoro. Pokora je lahko molitev ali dobro 
delo. Pokora ni zadoščevanje za naše grehe. Pokora je obliž, ki ga nalepimo na 
pravkar očiščeno rano, da se duša in telo okrepita, ter pridobita moč za 
nadaljnje krščansko življenje.  
 
 
 
 
 
 
 
 



NEKAJ NASVETOV GLEDE SPOVEDI 
 

Zakramenti so dar. Bog nam jih podarja. Zato se Bog 
poslužuje duhovnika, kot orodje obdarovanja. Zato si 
duhovnik ne more in ne sme lastiti nobenih informacij, 
ki jih pri spovedi sliši. Vse kar se pove v spovednici se 
pove Bogu. Duhovnik je zgolj sredstvo, orodje 
komunikacije. Duhovnik v času spovedi, Bogu 
»posodi« svoja ušesa, da sliši, svoje srce da je usmiljen 
in svoj jezik, da podeli besede odpuščanja in odveze. 
Seveda je vsak duhovnik, kakor vsak človek svet zase, 

nekateri so bolj, nekateri manj vešči v komuniciranju, vsekakor pa je v smrtni 
nevarnosti veljavna vsaka spoved, tudi pri najbolj nevrednem duhovniku.  
 
Človek se mora od časa do časa nekomu zaupati. So stvari, ki jih ne moremo 
povedati niti svojim staršem, prijateljem, sozakoncu. Komu jih bomo povedali? 
Lahko zdravniku, psihologu, toda tudi njuna molčečnost ima meje, še posebej 
če dobita sodni nalog. Duhovnik pa mora molčati, četudi za ceno svojega 
življenja, kakor nas uči zgled sv. Janeza Nepomuka, ki je moral umreti, ker ni 
hotel kralju povedati grehov kraljice.  
 
Rešitev za naše grehe, probleme, težave, stiske nastopi takoj, ko ta greh, 
problem, težavo, stisko, itd. imenujemo. To ni samo psihološka finta, ker v 
tistem trenutku, ko pri obredu spovedi to naredimo, to na najlažji, najjasnejši 
način preložimo v Božje roke. Po spovedi nismo več sami v svojih nesrečnih 
situacijah, temveč je z nami Bog. Z grehom se zapremo Božji milosti, s 
spovedjo se odpremo. Na nek način, ko odpremo vrata spovednice, odpremo 
vrata do Božje srca. In ko zapustimo spovednico, pri Bogu zapustimo svoje 
grehe, probleme, težave, stiske.  
 
Kaj ni greh? 
Človeške lastnosti s katerimi se človek preprosto rodi, in za katere ni ne kriv, 
ne dolžen, in so največkrat zgolj igra narave. Te lastnosti pa so lahko izvir zla 
in greha, če jih ne obvladamo. Človeške lastnosti so največkrat križi, ki jih 
morajo ljudje nositi. Te lastnosti običajno trajajo celo življenje in so 
»neozdravljive«. Lahko pa povzročijo marsikateri greh. Te lastnosti so kakor 
tisti trn v Pavlovi peti (prim. 2 Kor 12, 7) in dovolj je Jezusova milost, da jih 
prenašamo. 



 
Bog nas je ustvaril takšne kakršni smo (in drugega prav tako) in ni nas ustvaril, 
zato, da bi nas sovražil. Nič kar je ustvarjenega ni grešnega. Pa naj bo to stvar, 
kakor televizija, internet ali človek. Ker Bog ne ustvarja, da bi sovražil, 
temveč zato, da bi ljubil. Sveti Avguštin pravi: »Zlo je pomanjkanje 
dobrega.« Zato Bog ne obsoja človeka, ki dela zlo, ker človek dela zlo, zaradi 
pomanjkanja dobrega. Bog obsoja samo greh, dejanje, zlo. Ne grešnika. Bog 
tudi ne kaznuje grešnika. Grešnika kaznuje greh sam po sebi. Bog ljubi in Bog 
odpušča. Zato grešnikov ne obsojamo, ne kažemo s prstom, na vogalih ne 
šepetamo o njih, temveč za njih molimo, ter poizkušamo po svojih zmožnostih 
z Božjo pomočjo, z spodbujanjem k prejemu zakramentov, povrniti dobroto in 
lepoto. Ker tisti, ki je brez greha naj prvi vrže kamen (prim. Jn 8,7). 
 
Kaj je greh? 
Greh je samo dejanje, ki ga izvršimo, naredimo, izrečemo. Grešne misli lahko 
vodijo v greh, vendar še niso greh. Spovedujemo se jih zato, ker je korak od 
slabo misliti, do slabega delati zelo majhen in hiter. Slabe besede pa so že 
greh. Nekomu lahko naredimo slabo dejanje že samo s tem, ko ga prekolnemo. 
Lahko mu z besedami odvzamemo dobro ime itd. Tudi če samo gledamo že 
lahko grešimo, ker s tem bodisi greh odobravamo ali pa celo spodbujamo.  
 
Kaj je veliki greh in kaj mali? 
 
Mali greh storimo takrat, ko ga storimo »po nesreči«, ko se spotaknemo, ne da 
bi hoteli in želeli. Največkrat izhaja iz prirojenih lastnosti, slabosti, ki jih ima 
vsak človek. Vendar se spovedujemo tudi malih grehov, ker iz malega raste 
veliko. Zato je dobro, da ta mali plevel redno uničujemo.  
 
Velik greh pa storimo takrat, ko neko slabo dejanje storimo načrtovano, 
premišljeno, svobodno in hoteno.  
 
Vsak greh je lahko majhen ali pa velik, odvisno od okoliščin v katerih smo 
greh zagrešili. Te okoliščine je dobro pri spovedi omeniti. Ne zato, ker bi 
duhovnika to kaj bolj posebej zanimalo, temveč zaradi naše iskrenosti pred 
Gospodom in naše ponižnosti, iz katere lahko sledi dobra spodbuda.  
 
 
 
 



Kateri so grehi? 
 
Cerkev je skozi dva tisoč let, vse grehe strnile nekako v sedem glavnih grehov, 
ki pa imajo mnogo, barv in odtenkov, vsak od njih je lahko velik ali majhen 
odvisno od okoliščin: 
 
Napuh – je prvi in začetek vseh grehov. Satan je grešil samo v napuhu, ker je 
hotel »Biti kakor Bog.« To je korenina vsakega greha in vsakega zla. Napuh 
se izraža npr. v besedah »Nimam nobenega greha« ali pa »To pa že ni greh«. 
Bodisi v neki vztrajanje v svojem prav. Vsak ima lahko prav na svojem 
področju, nihče pa nima vedno prav povsod. Zdravilo za napuh je ponižnost, 
da damo prav tistemu, ki naš nadrejen, četudi v naših očeh in po naših 
standardih nima prav. Nadrejeni namreč gledajo isto zadevo iz drugega 
zornega kota. Hudič in Bog oba gledata človeka. Vendar Bog gleda človeka 
kot izraz svoje ljubezni. Hudič pa kot orodje maščevanja Bogu.  
 
Pohlep – zaradi pohlepa onesrečimo sebe in bližnje. Zaradi pretirane želje po 
materialnih ali častnih dobrinah bodisi lažemo, krademo, ubijamo ali pa smo 
preprosto stiskaški. Zaradi pohlepa ne moremo darovati. Zaradi pohlepa ne 
moremo biti obdarovani.  
 
Nečistovanje – zadeva človekovo spolnost. Spolno dejanje je eno najlepših 
načinov obdarovanja, ko se dve osebi, ki se ljubita, na najbolj oseben in 
intimen način podarita drug drugemu. Zato ni malo oseb, ki globoko 
obžalujejo, da se niso »prišparali« za »ta pravo osebo«. Spolno dejanje lahko 
zelo osrečuje, lahko pa povzroči, ogromno zla, frustracij, krivde. Na splošno: 
vsako spolno dejanje izven zakona je greh. Ki pa je lahko majhen ali pa velik. 
Odvisno od okoliščin. 
 
Jeza –  je kot oblak, ki zastre sonce. Zaradi jeze nismo sposobni videti 
dobrote in lepote. Zaradi jeze preklinjamo, kolnemo, smo maščevalni, ne 
odpuščamo, žalimo, itd. Morda je edina jeza, ki je nekako dovoljena »sveta 
jeza«, ko se jezimo bodisi nad lastno neumnostjo, nerodnostjo, lastnim 
grehom ali pa ko nas iskreno skrbi za blagor bližnjega: npr. ko se starši jezijo, 
na otroka, ki je sebe po neumnosti spravil v nevarnost.  
 
Požrešnost – podobna je pohlepu, vendar je bistvu požrešnosti nezmernost. 
Nezmerni smo lahko v hrani in pijači ali pa v človeških odnosih, to se 
običajno izraža kot  manipulacija, posesivnost, ljubosumje, itd. 



 
Zavist – malce preveč vidim, kaj nimam, namesto, kaj imam. Malce preveč se 
držim pregovora: »Pri sosedih je boljše«. Zavisten človek, ne bo videl svojih 
lastnih talentov in sposobnosti, ne bo nikoli stal tam, kjer mora in lahko stoji, 
temveč bo vedno hotel stati tam, kjer že stoji nekdo drug. Zaradi tega se drug 
ob drugega spotikamo, zaletavamo in padamo drug čez drugega. 
 
Lenoba – za lenobo velja: kar lahko naredim danes, bom naredil jutri.  
 
Pred spovedjo: 
 
Spoved bo lažja, če se na spoved pripravimo, ker se pri spovedi srečamo z 
Bogom in posledično z Njegovim poslancem. Zato si lahko že prej izprašamo 
vest, če se bojimo, da zaradi treme ali nerodnosti ne bomo vsega prav 
povedali si lahko osnutek zabeležimo na listek (ki ga potem seveda uničimo).   
 
V času, ko čakamo na spoved, molimo in prosimo Boga, naj sprejeme našo 
spoved. Prosimo Boga tudi za spovednika, da bo resnično v službi odpuščanja, 
in da ga bomo sposobni poslušati.   
 
Po spovedi:  
 
Se Bogu zahvalimo. To storimo tudi s tem, ko opravimo pokoro. Pokora ni 
kazen za greh, je spodbuda našim telesnim in duševnim zmožnostim, da bomo 
krenili po pravi poti. Še vedno se nas lahko držijo določene posledice greha, 
ki nas lahko znova zavedejo na slabo pot. Temu je namenjena pokora, da bi se 
jih popolnoma otresli.  
 
Pri spovedi, na najodličnejši način svoje življenje, svoje zadeve, svoje 
probleme in težave izročimo Bogu. Dejansko, s svojo izpovedjo preložimo 
svoje življenje na Boga. In zato je po spovedi lahko življenje lažje, srečnejše.  
 

SREČA JE V SREČANJU 
 
Pod pojmom »sreča« si ljudje predstavljamo nekaj dobrega, ugodnega, 
prijetnega. Različni ljudje imamo različne poglede na srečo. Nekdo je srečen 
če je njegovo življenje kot »francoski vrt«, vse brezhibno urejeno, formalno in 
simetrično. Drugi pa so srečni v urejenem kaosu angleškega tipa vrta. 



Nekateri postanejo srečni ob majhnih dogodkih življenja, drugega pa osrečijo 
samo glamurozne prireditve, polne blišča in poka. Ja, različni smo si ljudje in 
zelo težko je vse osrečiti.  
 
Vendar pa se skupni imenovalec sreče vsakega človeka skriva v čisto 
preprostem dogodku, ki ga imenujemo srečanje. Človekova sreča izvira iz 
srečanja. Poznamo redovnike in redovnice, ki živijo samotno življenje v 
klavzuri, zaprti v samostanih in celicah, pa vendarle niso osamljeni. Vsaj 
enkrat na teden se srečajo pri skupni mašni daritvi, pri skupnem obedu, pri 
skupnem sprehodu. Človekovo življenje je zaradi svoje Bogo-podobnosti,  
najboljša preventiva in kurativa, za skoraj vse duševne in tudi nekatere telesne 
bolezni in tegobe, ki nas lahko v življenju doletijo. Tega so se zavedali naši 
predniki, ki so ohranjali običaj bdenja pri mrliču, kropljenja pred pogrebom. 
Niso namreč besede sožalja tiste, ki tolažijo, temveč prisotnost bližnjih ob 
nesreči, izgubi.  
 
V Svetem pismu, še posebej v evangelijih beremo, da so se ljudje želeli srečati 
z Bogom, z Jezusom, četudi se samo dotakniti njegove obleke. S to željo in 
trudom, ki so ga vložili, so izpovedali svojo vero. Ker so verovali, da jih lahko 
Jezus osreči. Človek, ki pa ne veruje, si ne želi srečanja z Bogom. Četudi vsaj 
enkrat na leto, ob Veliki noči. Iz te vere, želje po Bogu, pride do dotika.  
 
Najlepši izraz srečanja je nedeljska sveta maša, v kateri obhajamo živ spomin 
na Veliko noč. Bistvo nedeljske maše je srečanje, ki poteka preko dialoga med 
duhovnikom in verniki. To srečanje nam lahko daje poguma za vztrajanje, ko 
vidimo koliko različnih ljudi veruje, se trudi za srečno življenje. Nismo vsi 
popolni, daleč od tega, vendar se trudimo. In iz tega srečanja pride do dotika 
preko Jezusa. V vsaki posvečeni hostiji, četudi samo majhen košček, je enak 
cel Jezus. In ko gremo k obhajilu, se z Jezusom osebno srečamo in tako tudi s 
svojimi bližnjimi. Dotik z Jezusom prinaša srečo: veselje v duši, v srcu, lahko 
tudi ozdravljenje na telesu. Tako vidimo, da če želimo priti do dotika, do 
Božjega dotika, potrebujemo sočloveka.  
 
Seveda se srečujemo z ljudmi iz službenih, šolskih in drugih obveznostih. In 
ta srečanja pogosto ne osrečujejo, ker v njih ni neke globlje povezanosti. Tudi 
med zakoncema, med prijatelji se lahko zgodi, da srečanje ne prinaša sreče. 
Če ljudje ne bi verovali v Jezusovo božanskost in dobroto, se z njim ne bi 
želeli srečati. In če izgubimo osnovno zaupanje, vero v človekovo Bogo-
podobnost, če pozabimo, da je zlo zgolj pomanjkanje dobrega (sv. Avguštin), 



da je lahko vsak človek dober, potem srečanje ne more prinesti sreče, ne v 
službi, ne v šoli ne doma.  
 
Tako beremo v avto-biografiji »Močnejši od sovraštva« kako je Timu srečanja 
z ljudmi niso prinašala sreče. Ampak ravno zaradi dobrote mnogih ljudi, ki jih 
je srečeval »po službeni dolžnosti« je počasi pridobival vero v Jezusovo 
navzočnost tudi preko ljudi: »Nesebično predsednikovo dejanje in zaupanje 
sodnice, ki bi moje pismo lahko vrgla v koš in se potem izgovorila, da se je 
izgubilo v kakem uradu, sta sprožilca moje človečnosti. Zaradi teh ljudi 
postajam boljši. To je dober sodnik. Sprejme te, si vzame čas, da se te v 
resnici ogleda. Najprej ogleda tebe, šele nato tvojo mapo. Skupaj s teboj 
skuša najti možnost, kako bi lahko znova postavil svoje življenje. Poda ti roko, 
četudi se zdi vse izgubljeno. Nikoli se nisem mislil, da taki ljudje obstajajo. Za 
prestopnika so prvi pričevalci človečnosti pogosto policisti, žandarji, sodniki, 
vzgojitelji. Res je, da so ti poklici nehvaležni in naporni. Vendar so tudi eni 
najpomembnejših. Policista, ki ti prijazno ponudi sendvič, ti kupi pijačo in z 
osumljencem ne ravna kot s psom, si zapomniš. Med zaslišanjem se lahko 
razvije iskrena naklonjenost. Temu sem bil sam priča. Tisti, ki lahko kaznujejo, 
so lahko sejalci preprečevanja prestopkov. Gospa sodnica in gospod 
predsednik sta mi vzbudila željo, da bi si izbojeval in postavil življenje, ko je 
kazalo, da ni prav dobro krenilo.« (Guenard Tim, Močnejši od sovraštva, Mohorjeva 2012, str. 131.) 

 
Tim je preko ljudi postajal boljši. Ljudje, še posebej kristjani smo prinašalci 
upanja. Sreča pa je upanje. Kajti naša vera naj bi nam dajala moč, da vidimo 
preko zemeljskih ovir, v podobo Boga, ki je eden, resničen, dober in lep in ta 
podoba se zrcali v vsakem človeku. Da pridemo do Jezusa, potrebujemo 
sočloveka.  
 
Tako je namen postnega časa tudi v tem, da spoznamo, da smo lahko tudi mi 
orodje Odrešenja. Da lahko s svojo prisotnostjo na tem svetu, kot kristjani 
drugim vlivamo upanja. Kaj pa vemo, komu naredimo veselje, ko nas sreča? 
Kaj pa oni drugi/a ve, kakšno veselje nam je naredil/a, ko smo ga/jo srečali?  
 
Očistimo svoja srca, svoje življenje, svoje poglede, ter se svobodno zazrimo v 
obličje ljudi s katerimi se srečamo. To srečanje lahko nam ali drugim prinaša 
srečo, kakor beremo v Jobovi knjigi: »Spravi se vendar z njimi in se pomiri, 
tako bo k tebi prišla sreča!« (Job 22,21)  
 



ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 

 10.3.2018 skupina Lesar Andreje, Rakitnica 11 
 24.3.2018 skupina Henigman Stanke, Rakitnica 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBVESTILA 

 

 V mesecu marcu, od 23. do 26. marca 2018 bo organizirano romanje v 
Međugorje. Cena je 150 € za prevoz in 3 polne penzione. Prijave se 
zbirajo v župnišču v Ribnici. 

 Veroučenci bodo imeli spoved v ponedeljek 26. marca, nato pa bodo 
imeli postno-velikonočne počitnice, z veroukom bodo začeli 9. aprila. 

 V času velikega tedna (od 26. do vključno 2. aprila) ni uradnih ur. Zato 
za morebitna potrdila in druge obveznosti uredite prej ali potem. 

 Po navodilih Rimskega misala ob postnih in velikonočnih nedeljah ni 
možna pogrebna maša, samo pogreb brez maše.  

 
BOLNIŠKO MAZILJENJE 

 
V Katoliški cerkvi obstaja sedem zakramentov, eden od teh je tudi bolniško 
maziljenje. Bolniško maziljenje lahko prejmete po dogovoru z duhovnikom 
(031/347-427). V smrtni nevarnosti, če slučajno nisem dosegljiv se lahko 
obrnete na sosednje župnike.  
 
Bolniško maziljenje, vsaj enkrat na mesec lahko prejmejo kronični bolniki 
(pri fizičnih ali duševnih boleznih), starostniki, na primer na prvi petek. 
Bolniško maziljenje lahko prejmete pred operacijami, ki zahtevajo splošno 
ali lokalno anestezijo, pri hujših boleznih (gripa, ošpice, tuberkuloza, itd.) 
prav tako porodnice pred porodom, ali pa tudi pri zahtevnejših pregledih. 
 

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 



Prejemnik bolniškega maziljenja ni obsojen na smrt. Je preventivni pa tudi 
kurativni zakrament.  

 
POSLEDNJI ZAKRAMENTI 

 
Poslednji zakramenti so zadnji zakramenti, ki jih človek prejme v tem 
zemeljskem življenju in pomenijo sveto popotnico za nebesa. Ne pozabimo 
in zavedajmo se tega, da vernik, ki pred smrtjo (teden dva tedna), prejme 
bodisi zakrament svete spovedi ali bolniškega maziljenja, bodisi vse tri 
zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje), lahko pride v nebesa, ne glede na 
to, kaj je pred tem počel in kako je živel.  
 
Za tiste, ki se poslavljajo s tega sveta je dobrodošlo, da svojci vsak dan ali 
večkrat na dan molijo »Rožni venec Božjega usmiljenja.«  

 
10. NASVETOV ZA SREČO 

 
Bog želi, da smo srečni na tej zemlji. Ne gre, za zadovoljstvo v 
vseh vidikih človekovega življenja, ker človek, ki ima čisto 
malo je lahko bolj srečen od tistega, ki ima veliko. Količina 
materialnih dobrin, še ne prinaša srečo. Tudi količina duhovnih 
dobrin, ne prinaša sreče. Srečo prinaša kakovostno življenje. In 

kakovostno, srečno življenje odpira tudi vrata nebes. Zato nam Gospod Bog 
daje deset nasvetov, kakor pridobiti srečo v svojem življenju in seveda 
posledično, čisto na koncu: večno življenje v nebeškem kraljestvu 
 
1. veruj v enega Boga – če imamo v življenju več bogov, moramo vsakega 
posebej ceniti in spoštovati, ker drugače nas bo vsak posamezni kaznoval. Če 
pa verujemo v eno Sveto Trojico: Boga, Očeta vsemogočnega, in Njegovega 
Sina Jezusa Kristusa, in Svetega Duha tolažnika, potem se naše življenje 
drastično spremeni, saj ni komplikacij komu boš ustregel in komu ne. In ker 
verujemo v vsemogočnega Boga, se ne bojimo ničesar, ker če je »Bog za nas, 
kdo bo zoper nas?« In zavedanje tega bolj osrečuje, kot vse ostale moči tega 
sveta.  
 
2. Ne skruni božjega imena – Božji otroci (kar naj bi kristjani bili), v stiskah 
in težavah ne kličemo na pomoč Boga, temveč hudiča, s tem ko preklinjamo 



in kolnemo. Še več, v svojih kletvicah velikokrat uporabljamo balkanske in 
romanske izraze, ki jih najbrž sploh ne razumemo, kaj pomenijo, vendar kljub 
temu velikokrat žalijo najčudovitejše ime izmed vseh imen. Če boš v stiskah 
in težavah blagoslavljal, lahko z isto glasnostjo kot pri kletvicah, ne boš 
skrunil Božjega imena. Še več, slavil Ga boš, ker se boš z blagoslovom in 
molitvijo zatekal v naročje ljubečega Očeta. Saj tudi zemeljski oče ni kriv, če 
se otrok udari in ga boli, pa vendarle bo šel k njemu po tolažbo in pomoč, ne k 
pa sosedu. 
 
3. Posvečuj Gospodov dan - če se stroj pregreje se ustavi. Če zmanjka olja 
»zariba« in nič ga ne more pognati naprej. Še več, stroj lahko vržemo proč in 
kupimo novega. Kaj pa človek? Mar ni človek več kot stroj? Kdor spoštuje 
Gospodov dan, spoštuje samega sebe. Človek, ki se ne zna vstaviti, bo prej ali 
slej »zaribal«. In če se stroj ustavi, mu je včasih potrebno samo doliti vitalnih 
tekočin. Nedelja ni samo dan, ko se ne dela. To je dan za tvojega duha in dušo. 
Če boš ohranil nedeljo in praznike, bodo ti ohranili tebe. Tudi če moraš v 
nedeljo delati, prav gotovo je možnost nedeljske maše v okoliških župnijah 
precej velika od najbolj jutranje, do najbolj večerne. In ta dejavnost počasi 
osrečuje. 
 
4. Spoštuj Očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji – 
zaradi očeta in matere si, kar si. Pa ne samo zaradi očeta in matere, tudi zaradi 
starših staršev in pra staršev in vse tja do Adama in Eve. Spoštovati očeta in 
mater, pomeni spoštovati svoje korenine: navade in tradicije, ki veljajo v tvoji 
družini, v tvojem domu, v tvojem kraju, v tvoji domovini. Tako v kulturi, kot 
tudi v religiji. Trume nesrečnih ljudi severne, južne Amerike, Avstralije, 
hodijo nazaj v Evropo, ker iščejo svoje korenine. Oblegajo župnijske in 
državne arhive, da bi našli vsaj eno samo koreninico, ki bi pripadala samo 
njim. Niso srečni, ker ne vedo komu pripadajo. 
 
5. Ne ubijaj – prav gotovo ne boš srečen, če boš zavil vrat tistemu, ki ti gre 
na živce ali pa da mu boš zato, ker ni po tvojih standardih uničil življenje. 
Maščevalnost ne rodi sadu sreče. Zlo ubija, onesrečuje, vendar ne prenese 
humorja in veselja, pred tem beži. Humor in veselje pa oživljata in prinašata 
srečo.  
 
6. Ne nečistuj – ne pomeni samo, da se zadržiš izvenzakonske spolnosti in 
pornografije. Ta zapoved pomeni, da se trudiš imeti čist pogled na ljudi, ki jih 
vidiš in gledaš: v živo ali na ekranu. Če skušaš v vseh teh ljudeh videti odsev 



Božje lepote, dobrote (ker smo ustvarjeni po Božji podobi), te bo to osrečilo.  
Če pa ga boš tiste, s katerimi živiš, delaš, se srečuješ videl kot vir pohujšanja 
ali poosebljenega zla, ali pa zgolj kot kos mesa, pa ni čudnega, da si nesrečen.  
 
7. Ne kradi – ti imaš nekaj, kar drugi nima. Drugi ima nekaj, kar ti nimaš, 
nihče nima vsega. In nihče ne potrebuje vsega. Začni se zavedati svojih lastnih 
talentov, sposobnosti, svojega notranjega in materialnega bogastva, in ne boš 
imel nobene želje, da bi si vzel nekaj, kar ni tvojega. Še več, če boš 
zadovoljen sam s seboj in s tem, kar imaš, boš srečen.  
 
8. Ne pričaj po krivem – ne gre samo za laž. Gre za obrekovanje in 
opravljanje. S tem, ko o nekom govoriš nekaj, kar ni resnično oziroma 
poudarjaš samo svoj pogled, morda slabo izkušnjo -  pričaš po krivem. S tem 
spravljaš sam sebe v nesrečo, ker ti bo čedalje manj ljudi zaupalo. Ljudje, ki 
vse o vsem vedo so lahko kratkoročno priljubljeni, niso pa zaupanja vredni. 
To pa je tisto, kar v življenju nekaj velja in zaupanje osrečuje.  
 
9. Ne želi svojega bližnjega žene 
10. Ne želi svojega bližnjega blaga 
 
Ti dve zapovedi sta v bistvu enaki. Opozarjajo: pazi kaj si želiš. Vse želje niso 
uresničljive, vse želje niso dobre za tebe ali za tvoje bližnje. Vse želje ne 
osrečujejo. Velikokrat so lačne zgolj naše oči. Nobene izmed zgornjih 
zapovedi ne moreš upoštevati, uresničiti, če si želiš njihovega nasprotja. In 
neizpolnjene želje, neuresničljive želje puščajo grenko razočaranje, to pa prav 
gotovo onesrečuje. Ne moreš biti srečen, če si želiš biti nesrečen.  
 

GOSPODOVO OZNANJENJE 
 
Dogodek, ko je Gospodov angel oznanil Mariji, da bo spočela in rodila 
Božjega Sina Jezusa Kristusa je za nas tako pomemben, da se ga spominjamo 
trikrat na dan, ko zvoni zjutraj, opoldne in zvečer. Zvonjenje nas opominjajo, 
da ne pozabimo, da imamo Božjega Sina, da imamo upanje, ne glede na 
dogodke in situacije v življenju.  
 
Ker letos praznik sovpada s Cvetno nedeljo, ga bomo obhajali v soboto 24.3. 
pri mašah ob 8-ih in 10. V petek 23.3. ob 19-ih pa bo v dvorani CD-16 tudi 
proslava ob materinskem dnevu. Vabljeni! 



V BRALCI BERIL MAREC 2018 
       
       

4. 3. 2018 – 3. postna nedelja  24. 3. 2018 – Gospodovo oznanjenje 
ob 8-ih  ob 10-ih   ob 8-ih  ob 10-ih 

Mohar Marija 
Stopar Marjan 

 Bojc Karmen 
Rus Andrej 

 Merhar marija 
Bojc Alojz 

 Oražem Bernarda 
Bojc Zdenka 

       

11. 3. 20178 – 4. postna nedelja  25. 3. 2018 – Cvetna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih  ob 8-ih  ob 10-ih 

Bojc Marjana 
Levstik Damjana 

 Gornik Špela 
Berkopec Anton 

 Andoljšek Marija 
Oražem Peter 

 Hočevar Andreja 
Henigman Mateja 

 
18. 3. 2018 – 5. postna nedelja  29. 3. 2018 – Veliki četrtek 

ob 8-ih  ob 10-ih     ob 19-ih 
Pogorelc Janja 
Kromar Petra 

 Oražem Karmen 
Oražem Vlado 

   Bojc Marjana 
Hočevar Mojca 

       

19. 3. 20178 – Sveti Jožef  30. 3. 2018 – Veliki petek 
ob 8-ih  ob 18-ih    ob 19-ih 

Mihelič Marica 
Henigman France 

 Levstek Ivanka 
Tekavčič Luka 

   Dejak Andreja 
Trdan Martina 

 
31. 3. 2018 – Vigilija  1. 4. 2018 – VELIKA NOČ 

ob 20.00  ob 20.00  ob 7-ih  ob 10-ih 

Levstik Damjana 
Hočevar Danica 

 Bartol Ana 
Kromar Metka 

 Trdan Martina 
Remic Matija 

 Kordiš Tanja 
Oražem Stane 

 
Če kateri od bralcev/bralk želi na e-mail predhodno prejemati berila, naj mi to 
sporoči na moj e-mail: ales.pecavar@rkc.si. V primeru, da na dan ko ste 
določeni ne morete brati, prosim najdite nadomestilo.   
 

POSTNO PISMO SLOVENSKIH ŠKOFOV 
V lanskem pastirskem pismu smo razmišljali o zakramentu svetega krsta. 
Poudarili smo pravico vsakega otroka ali odraslega do krsta, ne glede na 
težavnost ali nepopolnost družinskih razmer, v katerih se nahaja. Krst namreč 
pomeni vstop v svet vere, najosnovnejši dostop do Božje ljubezni. Človek je 
vse od greha prastaršev zaznamovan z odtujenostjo Bogu, čemur pravimo 
izvirni greh, krst pa ga vrača v stanje prvotnega prijateljstva z Bogom. 

Krst pomeni odločilni korak na poti posredovanja vere, saj predstavlja prvi 
korak človekovega vstajenja. S Kristusom smo namreč pokopani v njegovo 
smrt in z njim vstanemo; naše življenje je z njim skrito v Bogu (Kol 3,3). 



Vendar je pot treba nadaljevati ter novokrščencu, zlasti otroku, pomagati, da 
od obhajanja zakramenta pride do izpovedovanja osebne vere in življenja po 
njej. 

Če pomeni sveti krst začetek poti vere, potem je zakrament svete evharistije 
njeno bistveno nadaljevanje. Evharistija hrani, krepi, poglablja in varuje 
krstno življenje v nas. Krstni odnos s Kristusom je treba oživljati, očiščevati in 
negovati, sicer nas ovinki življenja zagotovo oddaljijo od njega. Sveti krst ne 
zadošča za polno življenje vere, kajti tudi novo življenje potrebuje hrano. 
Obhajanje svete maše, poslušanje Božje besede z odprtim srcem ter pogost in 
hvaležen prejem obhajila nam namreč omogočajo, da vedno bolj postajamo to, 
v kar smo bili prerojeni v svetem krstu. 

V Sloveniji je v osemdesetih letih k prvemu obhajilu pristopilo še več kot 90 
odstotkov otrok, ki so prejeli sveti krst (93 %), konec devetdesetih le slabih 80 
odstotkov (78 %), danes pa prvo obhajilo prejme le še 68 odstotkov krščenih 
otrok. Ker se število cerkvenih porok manjša oziroma narašča število 
zunajzakonskih skupnosti, ki so običajno šibkeje vpete v življenje Cerkve, se 
bo verjetno ta odstotek v prihodnje še nižal. 

Škofje želimo poudariti, da brez rednega obhajanja svete maše nujno ostajamo 
izbirni ali oddaljeni kristjani (PIP 42). Mnogi krščeni, ki ne poglobijo 
poznanja vere in dejansko ne zaživijo svoje krščanske istovetnosti, se lahko 
razvijejo celo v vnete nasprotnike vere. Zato je pomembna zavest, da z rednim 
obhajanjem evharistije ostajamo Božji domačini; združuje nas z Bogom 
Očetom po Kristusu v Svetem Duhu. 

Ko se hranimo s Kristusovim Telesom in Krvjo, postajamo Kristusovo 
skrivnostno telo, ki je živo cerkveno občestvo. »Potemtakem niste več tujci in 
priseljenci, temveč /…/ domačini pri Bogu« (Ef 2,19). Starši, pomagajte že 
malim otrokom, da ostanejo »domačini pri Bogu«, in jih čim pogosteje 
pripeljite v domačo cerkev k Jezusu pod podobo kruha. 

Evharistija se tako izkaže za ščit naše vere, ki ga kristjani danes potrebujemo 
prav tako kot nekoč. Varuje nas pred stranpotmi in nam daje moč, da živimo v 
pristnem krščanskem duhu, kot pričajo mučenci. Leta 304 po Kr., v času Dio 
klecijanovih preganjanj, so obtožili in usmrtili 49 etiopskih kristjanov, ker so 
nezakonito obhajali nedeljsko evharistijo, čeprav je cesar leto poprej s 
posebnim odlokom prepovedal javne shode kristjanov. Tedaj so abesinski 
mučenci izrekli pretresljiv stavek, ki odmeva skozi vse čase: »Brez nedelje ne 
moremo živeti.« 



Dragi bratje in sestre, prosimo vas, da storimo vse, kar je v naši moči, da bodo 
novokrščenci začutili tudi osebno pripadnost Kristusu v Cerkvi. Kot najbolj 
običajna pot se nam pri tem kaže prav redno obhajanje zakramenta svete 
evharistije. 

Končno škofje vzpodbujamo vse odrasle, ki nimate ovir za prejem svetega 
obhajila, da z zaupanjem pristopite k temu svetemu obedu. Sveto obhajilo 
namreč odpušča grehe, ki ne potrebujejo zakramentalne spovedi, in tega se 
slovenski kristjani premalo zavedamo. Prvi sad oltarne daritve, pri kateri se 
posedanja Kristusova daritev na križu, je odpuščanje grehov in poživitev 
Božjega življenja navzočih. Kristjani prvih stoletij so to dobro razumeli: »Če 
se vsakokrat, ko se njegova kri preliva, preliva za odpuščanje grehov, tedaj jo 
moram vedno prejemati, da bi vedno odpuščala moje grehe. Jaz, ki stalno 
grešim, moram stalno imeti zdravilo« (sveti Ambrož, Sacr. 4, 28). 

Obhajilo, kot rad poudarja papež Frančišek, ni nagrada za popolne, temveč 
zdravilo za grešnike. V resnici nas Gospod vedno preseneti, ko nam kaže, 
kako nas ljubi tudi sredi naših slabosti. »On je namreč spravna daritev za naše 
grehe, pa ne le za naše, temveč tudi za ves svet« (1 Jn 2,2). 

V želji, da bi kot posamezniki in kot občestvo vedno bolj rastli v živem in 
prisrčnem odnosu z Gospodom, vas lepo pozdravljamo in nad vas kličemo 
Božji blagoslov. 

Evharistija je tudi zakrament občestvenosti. Sveti Avguštin jo označi kot 
»znamenje edinosti ter vez ljubezni« (sv. Avguštin, Hom. ev. po Jn 16,13). 
Obhajilo nas istočasno povezuje s Kristusom in med seboj. Kako bi mogli mi, 
ki smo deležni istega kruha, iste Božje ljubezni, ostajati med seboj tujci? O 
tem jedrnato spregovori apostol Pavel: »Ker je en kruh, smo mi, ki nas je 
veliko, eno telo, ker smo vsi deležni enega kruha« (1 Kor 10,17). Končni sad 
evharistije je torej edinost cerkvenega občestva, kar pomeni bratstvo in 
sestrinstvo v Kristusu. 

To ima za nas zelo konkretne posledice. Božja ljubezen, ki smo je skupaj 
deležni, nas usposablja in nagiba, da si medsebojno odpuščamo in se 
sprejemamo kljub različnosti. Kako naj uživamo isto Kristusovo telo ter takoj 
zatem o svojem bratu ali sestri slabo govorimo? Kar smo v sveti evharistiji, je 
namreč globlja resnica o nas, kot to, kar čutimo drug do drugega. 

Evharistija nam omogoča, da postajamo vedno bolj ljudje občestva. Kristjan 
ne more biti individualist, saj je vedno vraščen v cerkveno skupnost. Je človek 
Cerkve. Čuti skrb za celotno občestvo. Veseli se njegovega napredka in trpi 



zaradi njegovih stisk. »Bog, ki očetovsko skrbi za vse, je hotel, da bi vsi ljudje 
sestavljali eno samo družino in ravnali drug z drugim kakor bratje« (CS 24,1). 

Odprtost cerkvenega občestva je danes še posebej temeljnega pomena. Bolj 
kot v preteklosti se je treba veseliti tistih, ki se želijo približati in zaživeti 
globlje versko življenje. Treba jim je iti celo naproti. Največkrat se ljudje 
približajo Cerkvi ob spletanju preprostih človeških vezi. Ko se počutijo v 
občestvu sprejete in dobrodošle, samodejno zaživijo tudi polnejše versko 
življenje. Po drugi strani pa tisti, ki se čutijo s strani kristjanov obsojani in 
izključeni, zelo težko preidejo k rednejši verski praksi. Zato je odločilen 
pristen, prisrčen in odprt človeški odnos. Cerkev je najprej v medsebojnih 
odnosih, šele nato v strukturah. 

Ko v tem pastoralnem letu razmišljamo o spremljanju družin in otrok od krsta 
do prvega obhajila, želimo škofje poudariti, da je prenos vere naloga vseh 
kristjanov. Evangelizacija prihajajočih generacij ne more biti le skrb 
duhovnikov in katehetov. 

Starši so prvi vzgojitelji otrok v veri. Brezštevilna pričevanja govorijo o tem, 
kako je prisrčna in trdna vera staršev za vedno zaznamovala otroke in 
marsikdaj rodila duhovne poklice. Družina je dejansko prva veroučna šola: 
pogosta družinska molitev ter iskren pogovor o verskih vprašanjih sta za 
otroke neprecenljiva popotnica. Družina je »domača Cerkev«. 

Tega poslanstva vsi starši danes niso več sposobni ali pripravljeni izpolniti. 
Pogosto prejmejo otroci prvi zgled in razlago vere od starih staršev ali drugih 
sorodnikov. Njihova prisotnost in spremljanje sta zato marsikje nepogrešljiva. 

Tudi dušni pastirji imajo pri evangelizaciji novega roda ključno vlogo. Kot 
pastirji so poklicani, da omogočajo živa občestva: občestva, ki so hkrati odprt 
kraj človeškega srečanja ter kraj doživljanja Božje ljubezni.  

Vendar duhovniki sami ne morejo stopati v osebni stik z vsemi oddaljenimi 
kristjani, saj pogosto nimajo neposrednega dostopa do njih. Zato je potrebna 
oznanjevalna naravnanost celotnega občestva. Vsakdo, ne glede na svoj stan, 
izobrazbo ali osebne darove, lahko dejavno pripomore k rasti Cerkve, kot 
poudari papež Frančišek: »V vseh krščenih, od prvega do zadnjega, deluje 
posvečujoča moč Svetega Duha, ki priganja k evangelizaciji. /…/ Vsak 
krščeni je, ne glede na svojo vlogo v Cerkvi in na stopnjo verskega znanja, 
dejaven nosilec evangelizacije« (Veselje evangelija, 119–120). 

Škofje se posebej zahvaljujemo vsem staršem, starim staršem, katehetom, 
duhovnikom in drugim, ki dejavno posredujete zaklad vere mlademu rodu. 



Naj vas še naprej, ne glede na težavne in evangeljskemu oznanilu 
nasprotujoče okoliščine, napolnjuje globoko upanje. Upanje, ki izvira iz 
veselja odrešenja, se naslanja na Kristusove besede: »Bodite pogumni, jaz sem 
svet premagal!« (Jn 16,33). »Veselje evangelija napolnjuje srce in celotno 
življenje ljudi, ki se srečajo z Jezusom; ljudi, ki dovolijo, da jih odreši greha, 
žalosti, notranje praznine, osamljenosti. Z Jezusom Kristusom se vedno rojeva 
in oživlja veselje« (Veselje evangelija, 1). 

Naj nam Marija, Mati Cerkve, izprosi milost, da bi se znali slovenski kristjani 
veseliti daru vere in biti njeni živi pričevalci. S to željo vas prisrčno 
pozdravljamo in kličemo nad vas Božji blagoslov.  

Vaši škofje 

MAŠNI NAMENI OD 1.3.2018 DO 1.4.2018 
 

   

Četrtek, 1. marec Albin  

ob 18-ih v Dolenji vasi za zdravje in ozdrav. druž. debla  Češčenje ob 17.30 
   

Petek, 2.marec + Neža Praška  

ob 18-ih v Dolenji vasi Oražem Karol, 30. dan Prvi petek. Ura usmiljenja ob 15-ih. 
 

   

Sobota, 3. marec Kunigunda  

ob 8-ih v Dolenji vasi 
 

Marija obl., in Alojz Arko, Lonč. 14 
za duše v vicah, oddana 

 

   

Nedelja, 4. marec 3. postna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 
ob 10-ih v Dolenji vasi Barič Ivan in Angela Trdan, obl. 

ofer za obnove 
 

   

Ponedeljek, 5. marec Hadrijan  

ob 18-ih v Prigorici Merhar Marija (Prig. 3) 
 Janez in starši Merhar (Milka), oddana 

 

   

Torek, 6. marec Fridolin 

ob 18.00 v Dolenji vasi starši Oražem, Prigorica 40 

 

   

Sreda, 7. marec Perpetua in Felicita  

ob 18-ih v Dolenji vasi za zdravje in Božji blagoslov (P. 22)  
 Vidervol Janez, Rakitnica 58, oddana  
   

Četrtek, 8. marec Janez od Boga 

ob 18-ih v Dolenji vasi Janez in starši Murn (Lip. 28) 
 v zahvalo za živ., Bož. blag. in varstvo, oddana 

 
Češčenje ob 17.30 

   

Petek, 9. marec Frančiška Rimska  

ob 18-ih v Dolenji vasi Marija, Anton in Ivana Hočevar, R. 23 Ura usmiljenja ob 15-ih 



 Trdan Neža (Zdenka in Simom), oddama  
   

Sobota, 10. marec 40 mučencev 

ob 8-ih v Dolenji vasi Čampa Ivanka in Anton, (Za Humcem 4) 

 
Ministrantske vaje ob 9.30 

   

Nedelja, 11. marec 4. postna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 
ob 10-ih v Dolenji vasi Ana, obl. Franc in Frenk Češarek 

 

   

Ponedeljek, 12. marec Justina  

ob 18.00 v Prigorici Anton in Justina Nosan, obl. (Prig. 101) 
  

 

   

Torek, 13. marec Kristina  

ob 8-ih v Dolenji vasi v zahvalo (P. 22)  
   

Sreda, 14. marec Matilda  

ob 18-ih v Dolenji vasi Špoler Jože in Marija, obl.   
   

Četrtek, 15. marec Klemen  

ob 18-ih v Dolenji vasi Milan in Marija Henigman (Rok z družino) Češčenje ob 17.30 
 Dejak Roza (P. 22), oddana  
   

Petek, 16. marec + Hilarij 

ob 18-ih v Dolenji vasi starši in Tončka Vesel, Amalija in France Mikulič, Rak. 10. 

Ura usmiljenja ob 15-ih . 
Mladinsko srečanje ob 19-ih 

   

Sobota, 17. marec Patrik  

ob 8-ih v Dolenji vasi Marija in Ignacij Merhar, Prig. 87. 
 Pahulje Alojz (Marijine sodelavke), oddana 

blagoslov obnovitvenih del v 
zvoniku ob 17-ih 

   

Nedelja, 18. marec 5. postna nedelja – tiha nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 
ob 10-ih v Dolenji vasi Levstik Pavel, obl. (Blate 1a) 

 

 Mustar Vladimir, oddana  
   

Ponedeljek, 19. marec JOŽEF, JEZUSOV REDNIK  

ob 8-ih v Dolenji vasi Ignacij in Angela Merhar , P. 90 
ob 18-ih v Dolenji vasi Stane Merhar in Ivan Zobec  (P. 91) 

 

 Kromar Karol in Lukač Jože, oddana  
   

Torek, 20. marec Klavdija  

ob 8.00 v Dolenji vasi Starc Alojz in družina Starc (Makoše)  
   

Sreda, 21. marec Nikolaj iz Flüe  

ob 18-ih v Dolenji vasi v zahvalo (Za Humcem 4)  
   

Četrtek, 22. marec Lea  

ob 18.00 v Dolenji vasi v čast Božji Materi Mariji (Lipovec)  
 stariši Vidic, Prig. 18, oddana Češčenje ob 17.30 
   

Petek, 23. marec + Rebeka  



ob 18-ih v Dolenji vasi Ignacij in Angela Merhar, P. 90 Ura usmiljenja ob 15-ih 
Materinski dan, DC-16 ob 1900 

   

Sobota, 24. marec GOSPODOVO OZNANJENJE  

ob 8-ih v Dolenji vasi Marija Hernigman in starši (P. 108a)  
ob 10-ih v Dolenji vasi Oražem Angela (Prig. 72)  

   

Nedelja, 25. marec CVETNA NEDELJA  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane pri mašah blagoslovi butaric 
ob 10-ih v Dolenji vasi Oberstar Frančiška, 1. obl. spovedovanje ob 14-ih 

 Lovšin Franc, Hrib 17, oddana  
   

Ponedeljek, 26. marec Larisa  

ob 18.00 v Dolenja vas v zahvalo za Božje varstvo (Humec)  
   

Torek, 27. marec Rupert  

ob 8-ih v Dolenji vasi za notranje ozdravljenje  
   

Sreda, 28. marec Bojan  

ob 18-ih v Dolenji vasi Frančiška Henigman, Rak. 25  
 Trdan Frančiška, Rak. 58, oddana  
   

Četrtek, 29. marec Veliki četrtek  

ob 19-ih v Dolenji vasi v zahvalo (Bojčevi) 
  

 

   

Petek, 30. marec Veliki petek  

ob 19-ih v Dolenji vasi NI SVETE MAŠE – obredi Vel. petka 
  

križev pot ob 15-ih 
obredi ob 19-ih 

   

Sobota, 31. marec Velika sobota  

ob 20.00 v Dolenji vasi Alojz in Marija Merhar blagoslov ognja in jedi 
   

Nedelja, 1. april VELIKA NOČ  

ob 7-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 
ob 10-ih v Dolenji vasi Izlaty Nežka in Anton 

procesija ob 7-ih 

 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. 

 

OBNAVLJANJE in VZDRŽEVANJE 
 

Župnija Dolenja vas načrtuje obnovo podružnične cerkve svetega Vida v Rakitnici. 
Znesek te investicije bo znašal približno 50.000 €. 
 
 

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.)   

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



D.št.: 51131021 
 

V nedeljo 4.2.2018 ste pri ofru za obnove darovali 947,20 €. Bohlonej in Bog povrni!  
 

Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 15.1.2018), ter različni darovi kot npr. 
darovi iz »rumenega nabiralnika«;: 427,51 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni! 
 

Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski 
račun župnije Dolenja vas! 
 
 

BLAGOSLOV OBNOVITEVNIH DEL 
V ZVONIKU ŽUPINJSKE CERKVE 

 
 

Vsak boljši orkester ima med svojimi inštrumenti zvonove. Ne sicer takšne, 
kakršne imamo mi v zvonikih, vendar oddajajo isti zven. Ker je veliko 
skladateljev v svoje skladbe vključilo tudi zven zvonov kot npr. Čajkovski, 
Mozart, Verdi itd. Ker so zvonovi glasbeni inštrument. Vešč zvonar bo lahko 
iz tako malih in ubogih zvonov zvabi čudovite melodije.  Velike zvonove kot 
so na primer v Dunajski stolnici ali pa Big Bang v Londonu, hodijo poslušat iz 
celega sveta. Slovenska posebnost, ki je ni nikjer na svetu pa je pritrkavanje. 
Če bi bili zvonovi v modernem času resnično nepotreben hrup in nekaj 
zaostalega, potem bi zvonove ukinili tudi v modernejših in naprednejših 
deželah kakor je naša ljuba Slovenija.  
 
Vsaka slovenska župnija je lahko ponosna, da ima tako veličastne in lepe 
inštrumente. Nekateri so celo častitljive starosti. Tudi naša župnija, ima sedaj 
obnovljeno zvonjenje v župnijski cerkvi, ki je glavna, reprezentativna cerkev 
naše župnije, kjer se odvijajo vsi najpomembnejši liturgični obredi naše 
veroizpovedi. Obnovljena je tudi ura, kazalci bodo še nameščeni. Da bo ta nov 
mehanizem (prejšnji je deloval skoraj 40 let) dobro in uspešno opravljal svojo 
nalogo, ter da bodo zvonovi pravilno in lepo zvonili, ga bo ljubljanski nadškof 
in metropolit blagoslovil Stanislav Zore v soboto 17. marca ob 17-ih.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ZA BLAZNO NESREČNE 
 

Vsi tisti, ki ste v svojem življenju nesrečni: bodisi 
zaradi sebe ali drugih, ali raznih dogodkov. Vsi 
tisti, ki imate občutek, da se vrtite v krogu, da se 
nikamor ne premaknete. Vsi tisti, ki vas dnevne 
obveznosti dušijo, ne pustijo spati. Vsi tisti, ki Vas 
tarejo skrbi in problemi. Vsi tisti, ki Vam Vaši 
bližnji ne pustijo spati, ker Vas za njih skrbi, Vsi 
tisti, ki se v življenju čutite nekoristne in 
neljubljene, pridite, ljubljeni od Boga Očeta v 
postnem času, tudi k tedenski sveti maši.  
 
Vsak dan, razen na Veliki petek, ko ni sploh ni 
maše, se Jezus daruje za Vas. Zato ker Jezus ve, da 
ima vsak dan svojo težo in da človeški problemi ne minejo kar tako. Pridite v 
zavetje Očetove hiše in ko duhovnik daruje kruh in vino na oltarju, dodajte 
svoj lonček gorja, težav, problemov, skrbi, želja in hrepenenj in Sveti Duh bo 
to spremenil v Jezusovo Rešnje telo in kri. Sreča prihaja iz srečanja in ko 
pridete v cerkev, na poseben način rečete, kakor gobavec iz evangelija: »Če 
hočeš me moreš očistiti« (Mr 1,40). In Gospod Bog Vas želi očistiti in osrečiti. 
 

CVETNA NEDELJA 
 
S cvetno nedeljo se začne veliki teden, kot neposredna 
priprava na vrhunec naše vere: Jezusovo vstajenje od 
mrtvih. Namen obredov velikega tedna je, da bi 
globoko doživeli Veliko noč in z vero v Jezusovo 
vstajenje od mrtvih vstali v novo življenje.  
 
BUTARICE – ko je Jezus vstopil v Jeruzalem so mu 
Judje na njegovo pot polagali zelenje, ker so ga pozdravljali kot preroka. 
Tudi mi pozdravljamo Jezusov vstop v naše življenje. Tudi mi se veselimo 
bližnjega Odrešenja. V ta spomin napravljamo butarice, ki jih na Cvetno 
nedeljo blagoslovimo.  
 
Slovesen blagoslov in procesija v cerkev se bo torej na Cvetno nedeljo 
25.3.2018 začela ob 10-ih pri kapelici Marije Pomagaj v Dolenji vasi.  



VELIKI ČETRTEK 
 

Na ta dan je Jezus z apostoli obhajal Judovsko pasho. In 
postavil zakrament svete evharistije. Na ta dan se je 
prvič obhajala sveta maša. Slovesna sveta maša 
velikega četrtka bo 29.3.2018 ob 19-ih.  
 

 
Po maši bomo Jezusa prenesli v ječo, ter celo noč bdeli pri njemu. 
 
Med celonočnim bdenjem bo tudi možnost za sveto spoved in sicer ob: 
22-ih, ob 00, ob 2-ih, ob 4-ih, ob 6-ih. 
 

VELIKI PETEK 
 
Ta dan se spominjamo, kako je Jezus za nas trpel na križu. Zato je ta dan 
najstrožji post. Zadržimo se mesa, alkohola in drugih razvad. Samo enkrat se 
lahko do sitega najemo, če je to res nujno.  
 
Ob 15-ih ob Jezusovi smrtni uri bomo v župnijski cerkvi molili križev pot. Ta 
dan zvonovi molčijo, prav tako se ne obhaja sveta maša. Obrede velikega 
petka bomo začeli ob 19-ih.  
 

Kristus je za nas trpel in nam zgled zapustil, 
da bi hodili po njegovih stopinjah. 

 

On ni storil greha 
in tudi zvijače ni bilo v njegovih ustih. 

Ni sramotil, ko so ga zasramovali, 
ni pretil, ko je moral trpeti. 

Vse je prepuščal njemu, 
ki pravično sodi. 

 

Nase je vzel naše grehe, 
na križ jih je nesel na svojem telesu, 

da bi mi grehom odmrli in živeli pravično, 
z njegovimi ranami smo bili ozdravljeni. 

 
(1 Pt 2,21-24) 



VELIKA SOBOTA 
 
 

VELIKONOČNI OGENJ – na soboto zjutraj (ob 7-ih) zakurimo ogenj, ter 
ga blagoslovimo. Ogenj daje svetlobo, ogenj daje toploto, ogenj sicer uničuje, 
vendar tudi očiščuje. Pepel je zdravilen: uniči vse kar je slabo, plevel, plesen, 
gnilobo, obenem pa zemlji daje hranilne snovi. Judje so v Egiptu bdeli ob 
ognju, ter čakali, da jih bo Bog izpeljal iz Egipta. Ta ogenj naj bi verniku 
dajal upanje, da bo potrpežljivo čakal na veliko noč, na zadnje dejanje 
Ljubezni Boga Očeta. 
 

VELIKONOČNA JEDILA – na veliko soboto Jezus leži v grobu. Skupaj z učenci 
pričakujemo skorajšnje vstajenje Jezusa od mrtvih. Košara predstavlja Jezusov grob. 
Šunka predstavlja mrtvo Jezusovo telo. Potica (včasih je bila okrogla) predstavlja 
Jezusovo trnovo krono. Pirhi predstavljajo Jezusovo kri. Hren predstavlja Jezusove 
žeblje in rane.  
 
 po starodavni tradiciji velikonočna jedila zaužijemo na veliko nočno jutro po 
procesiji. Ker je Jezus na velikonočno jutro vstal iz groba, ter pustil grob prazen, tako 
na velikonočno jutro pojemo jedila, ter pustimo košaro prazno: prazen grob – prazna 
košara. Post se zaključi po velikonočni vigiliji.  
 

Blagoslovi jedil bodo potekali po naslednjem redu: 
 

10.00 v Grčaricah 
10.20 v Rakitnici 
10.45 v Lipovcu 

11.15 v Prigorici 
11.45 v Dolenji vasi 
13.00 v Dolenji vasi 

 

VELIKONOČNA VIGILIJA – ob 20-ih se bomo zbrali v župnijski cerkvi, 
kjer bomo začeli obhajati velikonočno vigilijo, to je bdenje. Bdeli bomo, 
molili, prepevali, ter tako pričakovali največji čudež – Jezusovo vstajenje od 
mrtvih.  

VELIKA NOČ 
 

To je praznik Božje ljubezni. Ljubezen Boga Očeta je Jezusa obudila od mrtvih. 
Ljubezen obuja, ljubezen daje življenje. Praznik se bo začel v nedeljo 1.4.2018 ob 7-ih, 
ko bomo imeli velikonočno procesijo, ki dogodek, ko je Marija Magdalena hitela 
apostole obvestit, da je grob prazen. Dva učenca sta hitela h grobu pogledat, če je to 
res. Tako gremo kristjani po svojem kraju, z Jezusom v monštranci, ter oznanjamo: 
Jezus je vstal od mrtvih. Naše upanje je neomejeno. Ljubezen premaga vse, tudi smrt. 
Veselimo se in radujmo se. – ključarji naj poskrbijo za nosilce neba in bander. 
 
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/ 


