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je ljubiti. Nikar svojega srca ne podarite nobeni stvari in 
nobenemu človeku. Kajti če boste preveč ljubili, bo ta 
stvar ali človek postala demon, kajti demon postane v 
tistem trenutku, ko postane bog. 1  Če boste svoje srce 
podarili neki stvari npr. zemlji ali zgradbi, vas bo ta prej 
ali slej preživela in boste doživljali peklenske muke, ko 
boste morali svoj življenjski trud prepustiti drugemu. Če 

boste svoje srce podarili živali, bo ta žival prej ali slej poginila in takrat se 
boste utapljali v žalosti, brez možnosti tolažbe, še posebej, ker žival nima duše.  
Če boste svoje srce podarili človeku, vas bo ta zaradi svojih človeških slabosti 
in napak, prej ali slej razočaral. Ali pa nam ljubezni ne bo vračal po naših 
pričakovanjih in se bo v ta nekoč čudoviti odnos primešalo ljubosumje, 
očitanje in celo sovraštvo. Poglejte samo Boga. Zaradi ljubezni do človeka je 
umrl na križu.  
 

Tudi si ne privoščite sovraštva, kajti to je zgolj izprijena ljubezen. Velikokrat 
se zgodi, da se človeška ljubezen spridi in postane sovraštvo, takoj ko se rep 
pripre med vrati. Danes junak, jutri bedak. Sovraštvo nam bo jemalo spanec, 
ravno tako kot ljubezen na višku svojega cvetenja.  
 

Ljubezen je tako grozna zadeva, da je najbolje živeti stoično, apatično 
življenje, brez kakršnih koli čustev. Živeti kot pametni telefon. Ko se pokvari 
kupimo novega.  
 

Toda, če ni ljubezni tudi ni vstajenja od mrtvih. Ljubezen oživlja, ljubezen 
obuja in blagor tistemu, ki ljubi ali je ljubljen. Bog Sin Jezus Kristus je zaradi 
ljubezni do Boga in zato zaradi človeka umrl na križu. Vendar ga je Božja 
ljubezen obudila od mrtvih.  

                                                 
1 prim.: Lewis, C.S., Štiri ljubezni, Družina, Ljubljana 2016, str. 13. 
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ZAVARUJMO SE 
 
pred smrtonosno boleznijo, ki ji pravimo ljubezen. Ljubezen je bolezen in kot 
vsaka bolezen lahko boli in je lahko hudo neprijetna. Ko se človek z njo 
enkrat okuži, ostane okužen do konca življenja. Ko se s to boleznijo okužiš se 
ti dogodi, da se v primeru ljubezni do sočloveka znajdeš ob »nemogočih urah« 
na »nemogočih krajih«, ob »nemogočih razmerah« čisto slučajno samo zato, 
da za nekaj trenutkov sreča »srečo svojega srca«, v primeru ljubezni do Boga 
pa začneš hoditi v nedeljo k sveti maši, k raznim pobožnostim in k češčenju 
Najsvetejšega zakramenta, četudi okoliščine niso vedno najbolj ugodne in po 
naših osebnih standardih, kot na primer v mrzli in vlažni cerkvi. 
 
Odrasel človek se pred to boleznijo, ki jih pravimo ljubezen zavaruje tako, da 
se zaprle v milni mehurček lastnega jaza in živi po pravilu: najprej jaz, potem 
jaz, potem nekaj časa nič in spet jaz. Nikogar ne pusti zraven, a obenem 
nikogar ne pusti stran. Pomemben sem samo jaz, moji lastni interesi, moja 
kariera, moj čas, moj denar. To velja tako za ljubezen do Boga, kakor do 
sočloveka. Kajti človek, ki živi v mehurčku lastnega jaza, ne potrebuje niti 
drugega, niti Drugega.  
 
Zato je najbolje, da proti tej bolezni cepimo že otroke. Vpišimo ga k verouku 
(v Dolenji vasi bo vpis k verouku potekal v soboto 15. septembra od 9.30 do 
11-ih). Nato skrbimo, da bo redno prihajal k verouku. Ki bo letos v Dolenji 
vasi potekal po naslednjem redu in sicer bodo vse ure verouka v ponedeljek. 
Od 1315 – 1400 bo imel verouk 4. in 5. razred. Od 1400 do 1445 bo imel verouk 
9. in 8. razred. Od 1445 do 1530 bo imel verouk 3. in 7. razred. Od 1530 do 1615 
bo imel verouk 2. in 6. razred. Ter od 1615 do 1700 bo imel verouk 1. razred. 
Opravičujmo ga, če bo kršil veroučni red, govorimo lažne in nepreverjene 
govorice o Cerkvi na splošno, ki jih po navadi dobimo v rumenem tisku. In 
predvsem skrbimo, da bomo z otrokom čim manjkrat pri sveti maši, predvsem 
ob nedeljah in zapovedanih praznikih.  
 
Zakaj, čim manjkrat? Kajti pri verouku se o Bogu zgolj učimo. Spoznavamo 
Božje karakteristike: formo in vsebino vere. Ko pa pridemo k sveti maši, pa se 
z Bogom dejansko srečamo, sprejmemo ga v svoje življenje. Pri bogoslužju 
lahko Boga vidimo, slišimo in celo okusimo. Saj velja, da je duhovnik ali škof, 
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ko opravlja bogoslužje Svete Cerkve »alter Christus« -  drugi Kristus. Zato so 
bogoslužna oblačila in toliko bogoslužnih pravil, da se čimbolj izničijo 
človeški dejavniki in čim bolj poudari Božje delovanje, da  duhovnik oz. škof 
čimbolj postajata zgolj orodje v rokah Božje ljubezni. S tem, ko se z Bogom 
srečujemo pri sveti maši, namreč izpolnjuje Jezusovo svarilo: »Če me kdo 
ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in 
prebivala pri njem.« (Jn 14,23). 
 
Če vernik pride k sveti maši, se lahko zgodi, da se bo Boga zaljubil. Bog je že 
itak zaljubljen v človeka. Za človekove grehe se da križati na križu, za 
človeka se Bog poniža, da je prisoten v posvečeni hostiji in drugih 
zakramentih. Zaradi človeštva mori in teži izbranih možem in ženam, da se 
dajo posvetiti Njemu in rasti Njegovega Božjega kraljestva. Ker nas ljubi in 
ker ne želi, da bi se nam kaj hudega zgodilo, nam že v naprej pove, kaj je za 
nas slabo, škodljivo, zlo, preko raznih zapovedi, prepovedi in nauka Katoliške 
Cerkve.  
 
Če vernik pride k sveti maši, se torej lahko zgodi, da se bo v Boga zaljubil. 
Postal po trn v peti celotni družbi, vsem bo šel na živce s svojo pobožnostjo in 
kar je še huje, s tem ko bo ljubil Boga, bo ljubil tudi sočloveka. Ko bo Bog v 
njem in on v Bogu, bo imel vse, ter zato nikdar ne bo osamljen, nikdar 
zapuščen, vedno bo imel nekoga ob sebi. Kajti verniki smo kakor ovce, ki radi 
bivamo v čredi. In vsa bolečina ob zavračanju njegove/njene ljubezni bo 
poplačana, z blaženostjo, ko se bo »sreča njegovega/njenega srca« samo pet 
minut na teden ukvarjala z njim/njo. 
 

MAŠNI NAMENI OD 2.9.2018 DO 30.9.2018 
 

   

Nedelja, 2. september 22. navadna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi  

 v zahvalo (), oddana  
   

Ponedeljek, 3. september Gregor Veliki  

ob 19-ih v Prigorici   
  
   

Torek, 4. september Rozalija  

ob 19-ih v Dolenji vasi   
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Sreda, 5. september mati Terezija  

ob 9.30 v Dolenji vasi za mir in blagoslov v družini  
   
   

Četrtek, 6. september Zaharija  

ob 19-ih v Dolenji vasi  Češčenje ob 18.30 
 za blagoslov v družini (), oddana 
   

Petek, 7. september Regina Prvi petek 
Ura usmiljenja ob 15-ih. ob 19.00 v Dolenji vasi  

   
   

Sobota, 8. september ROJSTVO DEVICE MARIJE  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
ob 10-ih v Dolenji vasi za zdravje () 

   

Nedelja, 9. september 23. navadna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane ofer za obnove 
ob 10-ih v Dolenji vasi  

 za Božji blagoslov in varstvo (), oddana  
   

Ponedeljek, 10. september Nikolaj Tolentinski  

ob 19-ih v Prigorici   
   
   

Torek, 11. september Bonaventura  

ob 8.00 v Dolenji vasi )  
   
   

Sreda, 12. september  Marijino ime  

ob 19-ih v Dolenji vasi   
   
   
   

Četrtek, 13. september Janez Zlatousti  

ob 19-ih v Dolenji vasi   
   
   
   

Petek, 14. september POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA  

ob 19-ih v Dolenji vasi  Ura usmiljenja ob 15-ih . 
   

Sobota, 15. september Žalostna Mati Božja  

ob 8-ih v Dolenji vasi  vpis k verouku od 9.30 do 11-ih 
   

Nedelja, 16. september 24. navadna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi . 
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Ponedeljek, 17. september Robert Bellarmin  

ob 19.00 v Prigorici .  
   
   

Torek, 18. september Jožef Kupertinski  

ob 8.00 v Dolenji vasi   
   

Sreda, 19. september Januarij  

ob 19.00 v Dolenji vasi   
   

Četrtek, 20. september Andrej Kim  

ob 19.00 v Dolenji vasi  Češčenje ob 18.30 
   

 

Petek, 21. september Matej  

ob 19.00 v Dolenji vasi .  Ura usmiljenja ob 15-ih . 
   
   

Sobota, 22. september Mavricij  

ob 8.00 v Dolenji vasi   
   
   

Nedelja, 23. september 25. navadna nedelja  

ob 8.00 v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi  

   

Ponedeljek, 24. september Anton Martin Slomšek  

ob 19.00 v Prigorici  začetek verouka 
   
   

Torek, 25. september Sergij  

ob 8.00 v Dolenji vasi za zdravje in Božji blagoslov ()  
   

 
   

Sreda 26. september  Kozma in Damjan  

ob 19-ih v Dolenji vasi   
  
   

Četrtek, 27. september Vincencij  

ob 18.30 v Dolenji vasi  
ob 19-ih v Dolenji vasi   

  Češčenje ob 18.30 
   

 
   

Petek, 28. september  Venčeslav  

ob 18-ih v Rakitnici   
Ura usmiljenja ob 15-ih. ob 19-ih v Dolenji vasi  
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Sobota, 29. september Mihael Gabrijel, Rafael  

ob 8-ih v Dolenji vasi  
   
   

 

   

Nedelja, 30. september 26. navadna nedelja  

ob 8.00 v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi  
• 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 
 

V mesecu marcu smo zaključili z rekonstrukcijo zvonjenja v župnijski cerkvi. Znesek te 
investicije je znašal: 27.372,25 €   Sedaj pa nas čaka še dokončna obnova 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.)   
D.št.: 51131021 
 

V nedeljo 5.8.2018 ste pri ofru za obnove darovali 893,33 €. Bohlonej in Bog povrni!  
 

Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 18.8.2018) darovi iz »rumenega 
nabiralnika«; Vika Ilc; darovali: 95,00 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni! 
 
Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski 
račun župnije Dolenja vas! 
 

MARIJINO ROJSTVO 
 
Rojstvo je veselje. Ko zaživi, zacveti novo življenje. Nove možnosti, nove 
priložnosti. V krščanstvu običajno slavimo rojstvo v nebeško življenje, torej 

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 

Vsem, ki boste pripravljeni sodelovati 
se že v naprej zahvaljujem, ter kličem 
na Vas Božjega blagoslova. Bohlonej, 
ter Bog povrni! 
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smrt določenega svetnika, svetnice. S tem se poudari, da smo tukaj na zemlji 
zgolj na poti v večno domovino. Pa vendarle so določeni ljudje, ki so za naše 
večno življenje v nebeškem kraljestvu tako pomembni, da se spominjamo tudi 
njihovega zemeljskega življenja, ker le to ni tako nepomembno. Naše 
zemeljsko življenje je zelo pomembno, ker preko njega pridemo v nebesa. Ti 
ljudje je prav gotovo Jezus Kristus – pravi Bog in pravi človek. Nato Janez 
Krstnik, kot zadnji prerok Stare zaveze in obenem prvi prerok Nove zaveze in 
seveda Marija.  
 

Brez Marije in njene dobre volje, ne bi bilo Jezusa, kakor brez dobre volje 
naših staršev ne bi bilo nas na svetu. Zato so naši rojstni dnevi v svojem 
bistvu praznik naših staršev. Njihova volja se je združila z Božjo voljo in 
rezultat je v zibelki.  
 

S hvaležnostjo se torej obrnimo k Mariji in se na današnji dan prav lepo 
zahvalimo naših staršem, ker so nam po Božji milosti posredovali življenje in 
vero. 

MOLITEV PRED IN PO UČENJU 
 
Gospod Jezus, preden se sklonim nad knjigo, Dvigam svoj pogled k tebi. 
Prosim te, blagoslovi moje učenje, naredi iz njega pomembno delo; naj svoje 
napore združim z napori vsega sveta; naj svoje delo povežem s težkimi skrbmi 
delavcev in kmetov; naj ga zlijem v eno s pisanjem uradnikov, z računi 
inženirjev, s pregledi zdravnikov; naj ga spojim z nenehnim delom naših 
mater; naj ga vpletem v apostolska  pota duhovnikov in misijonarjev; naj ga 
zedinim s tvojim ponižnim delom v Nazaretu in s tvojo zadnjo žrtvijo na križu, 
da bo tako študijska miza oltar, moje učenje daritev in da se bo moj napor, 
združen z naporom vsega sveta in s Tvojim, v velikem zagonu, dvignil k Bogu. 
Amen. 
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Gospod, veselo ti darujem utrujenost po napornem učenju. Naj bo vse moje 

življenje nenehno iskanje tvoje volje. Po Kristusu, našem Gospodu. 
 

OBVESTILA 
 

 V župnišču lahko prevzamete slike od prvega obhajila oz. birme. Nekaj 
jih je še od lanskega leta. 

 Starši bodo lahko prijavnice za verouk dobili en teden pred vpisom v 
cerkvi. 

 
 
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/ 


