
 
 
 
 

N ek a j  novega  
 
Mesec oktober je posvečen Mariji in s tem Rožnemu vencu. Cerkev nas tako 
želi spodbuditi k molitvi. Molitev je lahko prošnja, zahvala, hvala, češčenje… 
Vsaka človekova dejavnost, katera se obrača k Bogu. Ko sodoben »veren« 
človek sliši besedico molitev, zavije z očmi in zamahne z roko. Toda 
poizkusimo v našo molitev vliti nekaj smisla. Sedaj ko prebirate te vrstice, 
naredite naslednje: odložite to branje, rahlo zaprite oči, v mislih si 
predstavljajte kako ljubljeno osebo, osebo v težavah ali pa problem, s katerim 
se ukvarjate v zadnjih dnevih in naredite naslednje:  
 
+ Križ (V imenu Očeta….)  
 
nato zmolite: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu. 
 
in končajte s križem. Ko to končate, nadaljujte z branjem. 

 
Kaj se je zgodilo, naredilo v tej približno 1. 
minuti? Človeško gledano bolj malo. V 
resnici pa ste eno minuto svojega 
dragocenega časa namenili Bogu. V tej eni 
minuti niste delali prav ničesar drugega, 
kakor molili. Eno dragoceno minuto 
svojega časa ste podarili Bogu. In v tej eni 
minuti je Bog lahko prosto in svobodno 
deloval. Ko ste Bogu darovali eno minuto, 
se je Bog lahko eno minuto ukvarjal bodisi 
z ljubljeno osebo, s težavami te osebe, 
bodisi z Vašim problemom, ker ste bili 

tisto minuto Vi z Njim.  

znanila 
župnije Dolenja vas, letnik XXV., št. 10, 4. oktober 2015 



 
Si predstavljate, kaj bi lahko Bog naredil če bi mu mi darovali deset minut, ali 
pa pol ure? Skoraj nepredstavljivo mi je, kaj vse dobrega lahko Bog naredi v 
eni podarjeni uri, naše zbrane molitve!?! 
 
Pa bo kdo vprašal? Zakaj po eni uri molitve ni nič boljše? Hm, odgovoril mu 
bom: pa je bila tista ura resnično kakovostna, zbrana, iskrena, darovana z 
najboljših namenom, brez sebičnosti, hinavščine in hlimbe? Ni vseeno, kako 
te v trgovini, v gostilni postrežejo: kot kralju ali zadnjemu revežu. Hrana tudi 
nima enakega okusa, če ti jo kdo ponudi na krožniku ali pa v pasji skodelici. 
Podobno je tudi z molitvijo. Ni bistvena dolžina, tudi ni bistvo hitrost. Tudi ni 
bistveno, da zrecitiramo vse kar znamo. Bistvo je v našem namenu, bistvo je v 
našem darovanju.  
 
Kakor se moramo naučiti pravilno plavati, telovaditi, računati ulomke in 
enačbe, če želimo dobiti pravi rezultat, tako je tudi pri molitvi. Tega pa brez 
nenehnih preizkušenj, nenehnih vzponov in padcev ni. Tisti pa, ki je opravil 
zgornji »preizkus« je na dobri poti, da se bo naučil dobro in prav moliti. In ta 
bo prej ali slej spoznal blagodejno in čudežno moč molitve. Ne bo se več 
spraševal o učinkovitosti, ker bo v svojem življenju in življenju bližnjega 
spoznaval sadove molitve.  
 
Za konec: zakaj bi odkrivali toplo vodo, če je že odkrita. Zakaj bi se mučili z 
jogo, ter drugimi tujimi metodami »sproščanja«. Krščanstvo ima podobno, če 
ne isto. Odkrijte vrednost in moč rožnega venca. Odkrivajte jo skupaj z 
drugimi, je lažje. Ta molitev vsebuje vse: od osnovnih »recitacij« do 
poglobljene meditacije. Če uspeva neštetim vernikov (pa ne samo posvečenim 
osebam), bo prav gotovo uspelo tudi Vam. 
 

VSI SVETI in PRAZNIK VERNIH RAJNIH 
 

Praznik vseh svetnikov ali Vsi sveti, je eden najbolj napačno razumljenih 
praznikov Katoliške Cerkve. Za kar je odgovorno predvsem cerkveno 
učiteljstvo, ki je desetletja dolgo napačno učila svoje vernike, zlasti po II. 
svetovni vojni zaradi takratnih razmer. Danes, ko ni več »takih razmer« bi bilo 
morda pametno temu prazniku povrniti vsebino. Toda ker vsi vemo, kako 
»nedotakljiva« je kakšna tradicija, bo potrebno še kar nekaj časa. 



Praznik vseh svetih pomeni, da se na ta dan 
spominjamo vseh, ki so že dosegli slavo večnega 
življenja v nebeškem kraljestvu, to je, so že v nebesih. 
Ker je človeško nemogoče, da bi za vsakega svetnika 
posebej praznovali imamo praznik, ki slavi vse svete 
može in žene, ki so rešeni vic, ter so pridruženi svetim 
v nebesih. So naši nebeški zavetniki, ker se noč in dan, 
365 dni na leto, do večnosti, nahajajo pred Božjim 
prestolom in se čutimo počaščene, kadar jih v molitvi 
prosimo za pomoč.  
 
Praznik vseh vernih rajnih, pa je razlog, zakaj se zbiramo na pokopališčih. 
Na ta dan 2.11. se spominjamo vseh naših rajnih bratov in sester, ki pa morda 
še niso deležni nebeške slave in še trpijo v vicah. Za njih smo dolžni moliti in 
prositi, ker bomo tudi mi nekoč lahko deležni trpljenja in očiščevanja v vicah, 
oni pa bodo, ko bodo prosti, lahko prosili za nas. Zato blagoslavljamo njihove 
zemeljske ostanke obenem pa darujemo svoje molitve da bi bili rešeni vic.  
 
Ker pa je leta 1939 nastopila tista nesrečna vojna in po njej še bolj nesrečni 
dogodki, potem se je vmešal še II. vatikanski koncil, ko na zadnje mnogi niso 
več vedeli, kje je rep in glava, je blagoslov pokopališč pristal na praznih Vseh 
svetih (1.11), ko pa v bistvu na ta dan, nima kaj iskati, ker blagoslov 
pokopališč izrazito spada pod praznik Vseh vernih rajnih (2.11). Zato je 
liturgična barva 1. novembra bela, 2. novembra pa črna.  
 
Da pa ne bomo takoj začeli sveto obračati na boljše bo blagoslov pokopališč 
potekal v nedeljo 1.11.2015 po sledečem vrstnem redu: 

ob 13.30 v Grčaricah 
ob 14.00 v Rakitnici 
ob 14.30 v Prigorici 
ob 15.00 na Vidmu 

 
Naslednji dan 2.11. pa bomo imeli maše za pokojne dopoldne v Rakitnici, 
Prigorici in v Dolenji vasi. Zvečer ob 16.45 pa se bomo zbrali pred farnimi 
ploščami v župnijski cerkvi, ter nato ob 17.00 k molitvi rožnega venca za duše 
v vicah.  
 
V tem času nekateri prav z veseljem izdolbejo buče in v njih prižigajo sveče, 
ter tako praznujejo »Noč čarovnic« ali »Halloween« Ta okras je v večernem 



mraku morda res romantičen in lep, vendar ima popolnoma drugačno 
sporočilo. To je namreč star keltski običaj. Po keltskem verovanju naj bi se 31. 
oktobra razdirale meje med živimi in mrtvimi, z maskami pa naj bi preganjali 
zle duhove. Ohranjanje tega običaja je za praktičnega kristjana neumnost, 
praznoverje, saj kristjani verujemo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal 
smrt. Človek je po smrti sicer fizično mrtev, njegova nesmrtna duša pa je 
bodisi v nebesih, v vicah oz. v peklu. Zli duhovi pa nad nami nimajo prav 
nobene moči, če jim seveda mi tega sami ne dovolimo. Toda z obujanjem 
nekih poganskih šeg in navad, nevede spuščamo hudiča v svoje domove in 
življenja. Zato je bolje, da namesto, da uvajamo neke nove tradicije drugih 
narodov, ohranimo svojo lastno tradicijo, to je, da 2. novembra darujemo svoj 
čas, svoje molitve, za duše naših rajnih. Vsak pa se seveda odloči sam, ker bo 
vsak odgovarjal za svoje grehe, ne za tuje.  
 

OBVESTILA 
 
 od 5.10.2015 dalje so večerne svete maše v Dolenji vasi ob 18-ih, na podružnicah 

ob 17-ih 
 od 31.8.2015 bo župnijska pisarna odprta (za sprejem mašnih namenov, za izdajo 

raznih potrdil itd.) ob ponedeljkih od 11-ih do 12-ih, ter v petkih od 16-ih do 17-ih. 
Ob nedeljah in praznikih župnijska pisarna ni odprta. 

 internetna stran župnije ne deluje oz. so vsi podatki na tej strani napačni 
 

BRALCI BERIL OKTOBER 2015 
       
       
11.10.2015 – 28. navadna nedelja  25.10.2015 – 30. navadna nedelja 

ob 8-ih  ob 10-ih  ob 8-ih  ob 10-ih 
Trdan Martina 
Stopar Marjan 

 Hočevar Danica 
Hočevar Andreja 

 Grebenc Anica 
Pogorelc Jana 

 Vidervol Sabina 
Dejak Martina 
 

       
18.10.2015 – 29. navadna nedelja  1.11.2015 – VSI SVETI 

Ob 8-ih  Ob 18-ih   ob 8-ih  ob 10-ih 
Kromar Metka 
Ilc Anica 

 Gornik Špela 
Trdan Klemen 

 Merhar Marija 
Mihelič Marica 

 Bojc Zdenka 
Rus Andrej 

       
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 
 3.10.2015 skupina Marice Kromar, Lončarska 19 
 17.10.2015 skupina Ivane Šercer, Lončarska 53 

 



 
RIBNIŠKI PASIJON 

 
V prihodnjem letu se bo že deseto leto zapored pisala 
zgodba z naslovom RIBNIŠKI PASIJON, ki je v tem 
času povazela več ljudi, župnij in občin. Morda se komu 
zdi malo čudno, da že pred božičem pišemo o pasijonu, 
vendar če želimo, da nam uspe izpeljati 10. Ribniški 
pasijon, so potrebne intenzivne priprave. V letu 2016 
imamo v načrtu izpeljati štiri uprizoritve, zato k 
sodelovanju pri tem jubilejnem dogodku vabimo res 
VSE! Pogumno in brez skrbi oddaj svojo prijavo za 
sodelovanje na spletni strani www.ribniskipasijon.si, 
kjer si lahko o Ribniškem pasijonu prebereš še veliko 
več, dodatne informacije pa dobiš tudi na telefonu 051 
206 572 (Helena). Prav tako novicam o Ribniškem 
pasijonu lahko slediš preko Facebooka, če všečkaš stran 

Ribniški pasijon. 
In še en namig: Ribniški pasijon (skoraj) nič ne vzame, ampak veliko da! 
V upanju, da se srečamo in spoznamo, vas lepo pozdravljamo! 
Koordinatorji Ribniškega pasijona 2016. 
 

DOBRA DELA 
 
Ob smrti Zbašnik Ivana so namesto cvetja na grob darovali: 
- skupaj 4 maše (Kavšček Nada; družina Ponikvar-Breg; Kersnič-Hrovača; Lončarska 
58) – maše bodo oddane tekom leta, spremljajte župnijska oznanila! 
 
Ob smrti Marije Henigman so namesto cvetja na grob darovali:  
- 250 € za župnijsko Karitas,  
- ter skupaj 10 svetih maš (Ela Peček, Marija Šilc, Kaplan Mirko st., sošolci iz 
Sodražice, sestrična Majda, Kaplan Bojan) – maše bodo oddane tekom leta, spremljajte 
župnijska oznanila! 
 
Ob smrti Marije Levstik so namesto cvetja na grob darovali: 
- skupaj 7 svetih maš (Franc in Frančiška Tekavec-Hrovača; Doščak-Hrovača; Remic-
Kočevje; Frančiška Lisac-Kočevje; Maja in Gregor Tekavec-Hrovača; Fanči in France 
Tekavec) – maše bodo oddane tekom leta, spremljajte župnijska oznanila! 
 

ZBIRANJE PAPIRJA 
 
Ribniški skavti vabijo na zbiralno akcijo papirja, katera bo 24.10.2015 od 9-ih do 12-ih. 
Lokacija zbiranja bo sporočena naknadno. 
 
 



MAŠNI NAMENI OD 4.10.2015 DO 1.11.2015 
 

     

5.10.2015 
Ponedeljek 

P 17.00 
Odd. 

Trdan Rudolf, Prig. 
Hren Marija 

Priprava na krst ob 18.30 v 
župnišču. 

     

6.10.2015 
Torek 

DV 
 

18.00 Marija Arko, Prigorica 64 Prvi torek v mesecu. Po 
maši litanije sv. Duha. 

     

7.10.2015 
Sreda 

DV 
DV 

9.00 
18.00 

za duhovniške poklice in njih svetost 
Anton in Marija Henigman (Marinka) 

Prva sreda v mesecu. Po 
maši litanije sv. Jožefa. 

     

8.10.2015 
Četrtek 

DV 
Odd. 

18.00 
 

Balažic Franc, Rakitnica 52 
Hočevar Ivana, obl., Rakitnica 23 

Srečanje mlajše zakonske 
skupine. 

     

9.10.2015 
Petek 

DV 
Odd. 

18.00 
 

Bojc Zvonka (Lovšin Franc) 
Šteblaj Pavla (Vinko, Črnomelj) 

Generalka za birmance 
Med in po maši spovedovanje 

     

10.10.2015 
Sobota  

DV 
 

10.00 
 

Merhar Jasna (Blate 6) 
v zahvalo za rešitev in ozdravljenje 

Podelitev zakramenta sv. 
birme. 

     

11.10.2015 
28.n.n. 

DV 
DV 
Odd. 

8.00 
10.00 

ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
družina Kromar, Prigorica 72 
Ivan in starši Gnidica 

 

 

12.10.2015 
Ponedeljek 

P 
Odd. 

17.00 
 

Češarek Franc (Prig. 56) 
za žive in pokojne iz družin Kromar, 
Čampa, Škrabec in Gornik 

Srečanje starejše zakonske 
skupine. 

     

13.10.2015 
Torek 

DV 
 

8.00 
 

starši Goršič in Aleš Klun  

     

14.10.2015 
Sreda 

R 
Odd. 
DV 

17.00 
 
18.00 

Trdan Pavle, obl, Rak. 48 
Marija Merhar, Rak. 25 
Levstik Marija, 30. dan 

 

     

15.10.2015 
Četrtek 

DV 
Odd. 

18.00 
 

starši, Julijana in Edvard Češarek (Kos. 9) 
Anton in Josipina Bojc, Hrib 17 

 

     

16.10.2015 
Petek 

DV 
Odd. 

18.00 družina Košmerlj, Prig. 22 
Zbašnik Ivan (Kersnič-Hrovača) 

 

     

17.10.2015 
Sobota 

DV 
Odd. 

8.00 
 

Jože Rus, obl, Lonč. 30 (Ela Mohar) 
Albina Kromar (brat Janez)1 

 

     

18.10.2015 
29.n.n. 

DV 
DV 
Odd. 
Odd. 

8.00 
10.00 

ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
Češarek Frenk, Humec 31 
Feliks Podgorelec, Humec 11 
starši Omerza, Rakitnica 36 (Lonč. 18) 

 

 

19.10.2015 
Ponedeljek 

P 
Odd. 

17.00 Klun Karol, Prig. 99 
Nikolaj Bajde in Marija Merhar (Prig. 32) 

 

     

20.10.2015 
Torek 

DV 
Odd. 

8.00 Ivana, obl. in Vinko Kromar, Loč. 75 
Merhar Marija, Prigorica 3. 

 

     



21.10.2015 
Sreda 

R 
Odd. 
DV 

17.00 
 
18.00 

Henigman Pavel, Rakitnica 25 
starši, Pavel in Frenk Henigman, R. 63 
Pahulje Julijana, 30. dan 

 

     

22.10.2015 
Četrtek 

DV 
Odd. 

18.00 Angela in Rudi Oražem, Lonč. 6) 
Košorok Helena (Lonč. 22) 

 

     

23.10.2015 
Petek 

DV 
Odd. 

18.00 Štefka in Jože Zobec, Rakitnica 31 
Zbašnik Ivan (Lonč. 58) 

 

     

24.10.2015 
Sobota 

DV 
Odd. 

8.00 
 

Levstik Pavel, Blata 1a (Gorenska c.) 
sestre, bratje in starši Čampa (Angela) 

 

     

25.10.2015 
30.n.n. 

DV 
DV 

8.00 
10.00 

ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
Ana Lebarič, Ptuj 

 

 

26.10.2015 
Ponedeljek 

P 
Odd. 

17.00 starši, bratje in sestre Arko, Prig. 64 
Marija Henigman (Ela Peček) 

Priprava na krst ob 17.30 v 
župnišču! 

     

27.10.2015 
Torek 

DV 
 

8.00 Anica in Alojz Zakrajšek  

     

28.10.2015 
Sreda 

R 
 

17.00 Hočevar Marija, Rakitnica 62  

     

29.10.2015 
Četrtek 

DV 
Odd. 

18.00 Franc, Roman in starši Gračnar (Kostevc 9) 
Mohar Alojz (Slanovič) 

 

     

30.10.2015 
Petek 

DV 
Odd. 

18.00 Justina Peček, obl. 
Alojz Andoljšek in Vinko Henigman (Lipo. 41) 

 

     

31.10.2015 
Sobota 

DV 
Odd. 

8.00 
 

Kos Jože, Lončarska 
Ignacij Dejak ml. 

 

     

1.11.2015 
VSI 
SVETI 

DV 
DV 
Odd. 

8.00 
10.00 

ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
Anton in Nežka Izlaty 
družina Merhar, Lončarska 55 

Krstna nedelja. Blagoslov družin. 
 
Blagoslovi na pokopališčih. 

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

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

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

 
Urnik svetih maš  

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

 
Možnost za sveto spoved: 

 prvi teden v mesecu pol ure pred večerno 
sveto mašo 

 v četrtek in petek pred večerno sveto mašo 
 v nedeljo pol ure pred sveto mašo 
 po dogovoru 

 

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

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

 
Prejem zakramentov: 
 za sveti krst: prva nedelja v mesecu 
 bolniško maziljenje: prvi petek oz. po 

dogovoru 
 sveti zakon: prijaviti vsaj mesec dni pred 

poroko v župnijski pisarni 
 
Izobraževanje odraslih 

 v nedeljo ob 1400 (Nedeljski nauk) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Cvet na krševitih tleh 
 
Nikola Cortese, eden izmed najlepših cvetov 
creškega kršja, je bil rojen 7. marca 1907 v mestu 
Cresu. Bil je nadebuden deček živahnega značaja, 
kar so občutili tudi bratje v minoritskem samostanu 
sv. Frančiška v njegovem rojstnem mestu, s 
katerimi ga je povezovalo iskreno prijateljstvo. Z 
redovnimi zaobljubami se je posvetil Gospodu in 
to s tolikim žarom, da je nekoč vzkliknil, da je 
pripravljen slediti Gospodu "vse do mučeniške 
smrti, kot mučenci". Po končani srednješolski 
izobrazbi je študiral teologijo v Rimu, spoznaval 
večno mesto, posebej so ga privlačile katakombe in 
mučenci. 
 

Novinar kljub proticerkvenemu razpoloženju 
 
Po mašniškem posvečenju 6. julija 1930. leta le 
začel p. Placido z apostolatom v baziliki sv. 
Antona v Padovi, decembra leta 1933 pa v 
milanski župniji sv. Antona in Brezmadežne. 
Predstojniki so ga spet poklicali v Padovo in mu 
zaupali mesto urednika glasnika "Messaggero di S. 
Antonio", odgovorno službo apostola tiska v 
takratnem proticerkvenem času. Poleg službe v 
baziliki je bila njegova pozornost usmerjena v 
ljubezen, s katero se je posvečal zapuščenim 
ljudem, ki so bili zaprti v koncentracijskih 
taboriščih, Judom; po premirju, podpisanem 8. 
septembra 1943. leta, pa se je s posebno skrbjo 
posvečal reševanju ujetih vojakov, ki so ga 
imenovali "pastir naših katakomb". 
 

Mučenje, smrt in pozabljenje 
 
Zaradi njegovega dotedanjega delovanja sta ga 8. 
oktobra 1944 ugrabila dva esesovska agenta, 
prepeljali so ga v Trst, kjer so ga v preiskovalnem 
zaporu na Trgu Oberdan dolgo mučili in na koncu 
ubili.Videti je, da se je za creškim redovnikom za 
dolgo izgubil vsak spomin, vendar se v zapisih, ki 
potrjujejo dramatičnost vojnih let, ime p. Placida 
vedno znova oživlja in obseva tisti čas kot svetilka 
ljubezni in miru. 

p. Placido Cortese 
* Cres 7.3.1907 

+ Trst 15.11.1944 
spomin 15.11. 

 

Bog, naš Oče, 
ki si v letih vojne in sovraštva 

v srcu svojega služabnika 
p. Placida Corteseja, 

ponižnega učenca 
svetega Frančiška, 
prebudil ljubezen 

in ga pridružil 
trpljenju svojega Sina, 

ko so ga mučili sovražniki, 
naj nam zgled 

tega mučenca ljubezni 
pomaga, 

da bomo prejeli tvojega Duha, 
da bomo širili 
dobroto in mir. 
Slava Očetu … 

 
V primeru uslišanja to sporočite na: 
Postulazione Santuari Antoniani 
35012 Camposampiero (PD) 
e-mail: camposampiero@ppfmc.it 
 


