
 
 
 
 
 

Lačen semLačen semLačen semLačen sem        
 

 
Bil je lep dan. Skozi tišino gozda se je razlegala glasba, ki je prihajala iz 
oddaljenega gradu. V sredini gozda, pa je bila koliba, ne niti koča, temveč 
skromno, na hitro stesano zavetišče. V njem je ležal bolan, zavržen človek, z 
imenom Rok. Ječal je v bolečini in bolezni: Moj Bog, moj Bog, zakaj si me 
zapustil. Tudi svetniki občutijo bolečino, samoto, izpraznjenost. In tudi 
svetniki ječijo v molitvi. 
 
Pred tem je potrkal na vratih bližnjega gradu. Odgnali so ga, s posmehom, s 
palicami, kot nepridiprava, berača, nekoga, ki bo v grad prinesel svojo 
bolezen, bolečino in revščino. Tega v imenitnem gradu ne potrebujejo. Zato so 
trdni zidovi, da nas varujejo pred tujo revščino, lakoto. 
 
Rok je ječal in molil in Bog ga je uslišal. Prinesel mu je okrepčilo v podobi 
majhnega kužka. Tistega kužka, ki je svojega robatega gospodarja spremljal 
na lovih in pojedinah. Ta kužek je vsak dan Roku prinesel košček kruha. In 
Rok je posledično ozdravel in šel dalje. Ne vemo, kdo je bil gospodar in ne 
vemo, kje je stal imeniten grad. Vemo pa za kužka, ki je Roka spremljal v 
bolečini in bolezni in mu prinašal kruha, saj na vseh upodobitvah svetega 
Roka. 
 
Danes je veliko hrane, pa vseeno so ljudje sestradani. Toda danes ljudje več 
ne molijo, temveč preklinjajo, ne prosijo, temveč zahtevajo. Hočejo, 
potrebujejo pomoči, vendar ne od kužka. Zgled svetega Roka je zgled človeka, 
ki hvaležno sprejema drobtinice, ki padajo z gospodarjeve mize (prim. Mt 
15,27) in ki mu jih ne prinaša gospodarjev hlapec, dekla, služabnik, temveč 
kužek. 
 

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXIX., št. 8,         
1. avgust 2019 
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SESTRADANOST 
 
Blagor tistemu, ki lahko živi pred zadržkov in predsodkov, kakor je živel sveti 
Rok. Tak človek lahko v polnosti uživa ljubezen in naklonjenost Jezusa 
Kristusa. Naši zadržki in predsodki nam onemogočajo, ne samo, da bi v 
svojem življenju čutili, da nas Bog ljubi, temveč tudi, da ne posegamo po 
Božjih dobrotah, ki nam jih Božja ljubezen želi podariti. 
 
Kako vemo, da je človek sestradan Božje ljubezni, kako vemo, da nekdo 
hrepeni po dobrem kakor puščava po vodi? To vemo preko človekovih dejanj. 
Bolj kot človek dela zlo, sebi ali bližnjim, bolj izkazuje to, da mu v življenju 
manjka dobrega. To zlo ni nujno kriminalno dejanje. Zlo je lahko shema 
naveličanosti, brezupa, ko človek z glavo rine skozi zid, itd. Sveti Avguštin je 
na svojem lastnem življenju ugotovil, da zlo ni nič drugega, kakor 
pomanjkanje dobrega. Bolezen se pojavi, ko zmanjka zdravja. Osamljenost se 
pojavi, ko zmanjka družbe. Depresija se pojavi, ko zmanjka pristnega veselja, 
obup se pojavi ko zmanjka upanja, sebičnost, ko zmanjka ljubezni, nevera ko 
zmanjka vere itd.  

 
Dober kristjan naj se ne bi opredelil in obsodil 
človeka, ki počne zlo, sebi ali drugim, naj bo 
še tako grozno in naj prizadene še toliko 
nedolžnih ljudi. Ker človek ni grešen, saj je 
ustvarjen po Božji podobi, grešna so zgolj 
človekova dejanja. In ta dejanja imajo nek 
vzrok. Truditi se moramo odpraviti vzroke. 
Truditi se moramo, da nam osebno ali našemu 
bližnjemu ne bo nikdar zmanjkalo dobrote, 

zaradi katere bi lahko počenjal zlo. In kdo je naš bližnji?  
 
Vsak, ki je v našem vidnem polju. Ko vidimo človeka, ki počne zlo, bodisi 
nam, bodisi našim bližnjim, ali samemu sebi ne bomo kazali s prstom nanj, ne 
bomo ga obsojali, temveč se bomo trudili povrniti mu dobroto v njegovem 
življenju. Kajti človek, ki počne zlo, je sestradan človek. Išče in hoče se 
nasititi in ker ne more, ne zna poseči po kruhu, žre umazanijo in smeti. 

ˮ Če se Kristjan 
trudi za dobroto, se 
trudi za Boga, in 
samo Bog lahko 
premaga zlo. ˮ 
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In vendar nekateri se trudijo. Resnično se trudijo, 
da bližnjim ne bi zmanjkalo dobrote oziroma jo 
poizkušajo povrniti. Pa ne gre. Trudijo se, 
trpinčijo se, pa ni nobenega vidnega uspeha. In 
tudi tukaj imamo zgled svetega Roka in njegove 
mogočne priprošnje. Človek, ki želi dobro mora 
biti tudi sam dober. Človek, lahko nasiti nekoga, 
samo če sam ni lačen. Sveti Rok je sprejel pomoč 
kužka, da je lahko ozdravel in nadaljeval svoje 
poslanstvo. Ljubezen je vedno dvosmerni promet. 
Če je samo enosmerno je sebičnost. Prejmimo 
pomoč, ljubezen in dobroto Boga, da bomo bili 
sami dobri in v pomoč bližnjim, da bomo lahko 
sami ljubili bližnje. Tudi temu je namenjeno celodnevno češčenje, ki bo 16. 
avgusta. Da se nasitimo Božje dobrote, Božje ljubezni. Da ta dan morda 
vzamemo dopust in s tem vsem svojim sodelavcem in sorodnikom pokažemo, 
kako pomemben je za na Jezus in sveti Rok. In čas dopusta namenimo temu, 
da smo urico ali dve prisotni v Jezusovi Najsvetejši navzočnosti.  
 
Mnogo ljudi je lačnih. Ne samo lačnih, sestradani so. A jim različni zadržki ali 
predsodki onemogočajo, da bi posegli po Kruhu življenja. Kristjanova sreča in 
veselje je v tujem veselju in sreči. Zato pokleknimo pred Najsvetejšim 
zakramentom, ter za vse tiste, ki ne morejo, ne zmorejo, si ne upajo, ki jim 
razni zadržki in predsodki onemogočajo, da bi sami pokleknili, ter prejeli 
Kruh življenja. Darujmo svoj čas, ter pokleknimo zanje in zanje prosimo, kot 
je daroval sveti Rok svoje življenje, da bi ozdravljal, da bi prosil za nas 
vsemogočnega Boga.  
 
 

BRALCI BERIL AVGUST 2019 
 
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. V primeru, da kdo od bralcev pride k nedeljski 
večerni sveti maši, vabljen, da prebere berilo, četudi ni napisan.  
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ČISTIM JE VSE ČISTO 
 
O, da bi bili vsi katoličani verni, to bi bilo veselje na 
zemlji. Na svetu ne bi bilo niti enega grešnika. 
Obstajal bi greh, obstajala bi grešna dejanja, toda 
grešnika ne bi bilo.  
 
Grešniki so se začeli pojavljati okoli 12. stoletja. 
Pred tem jih ni bilo. Nekako v tistem času, ko je šel 
Rok na romanje iz rodne Francije v Rim. In to 
pojasnjuje zakaj ga graščak ni hotel vzeti k sebi. Bal 
se ga je. Bal se je njegove revščine, bal se je 
njegovega beračenja, bal se je njegove bolezni. Bal 
se je, ker si je domišljal, da je Rok grešnik. Pa ni bil. 
Daleč od tega. Rok je bil svetnik. In vsem, ki jih je 

na poti v Rim srečeval, je skušal dokazati, da niso grešniki. Morda trpijo 
zaradi posledic grešnih dejanj. Niso pa grešniki. 
 
Zakaj, ko bi bil človek grešnik, beremo v Svetem pismu, čisto na začetku, tam 
kjer je bil svet ustvarjen, beremo in se učimo, da Bog ni uničil Adama in Evo, 
potem ko sta grešila, kakorkoli že sta grešila. Če bi Bog v Adamu in Evi videl 
dva grešnika, bi ju pri priči uničil. Toda ne, on ju je samo izgnal in njun rod 
skupaj. Ker Adam in Eva nista bila grešnika, temveč sta samo grešila. Tudi 
kasneje ko je Kajn ubil Abela, Bog ni uničil Kajna, še več varoval ga je: »Ne 

tako; kdor koli ubije Kajna, bo sedemkrat maščevan. In Gospod je dal Kajnu 

znamenje, da ga nihče, ki bi ga našel, ne bi ubil«. (1 Mz 4,15). Da ne 
omenjamo Noeta. Zakaj je Bog sklenil uničiti svet. Ker je bil grešen? Ne, zato, 
ker na svetu ni bilo niti enega človeka, razen Noeta, ki ne bi grešil.  
 
In ta Jezus, ki ga, kakor zatrjujemo, vsi ljubimo, vanj verujemo in upamo. 
Zakaj ni dopustil ubiti tisto ženske, ki je prešuštvovala in so jo hoteli zato 
kamenjati (prim. Jn 8,1-11)? Zakaj ni ubil tudi moškega, ki je prešuštvoval, 
isto kot ženska?  Zato, ker ne on ali ona nista bila grešna. Samo počela sta 
grešne stvari: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!« (Jn 8,11). 
Jezus ne obsoja človeka, Jezus bodisi odpusti, bodisi kaznuje greh. Nikdar 
človeka! Če že trpimo na telesu zaradi greha, trpimo posledice, ne kot kazen. 
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Ampak to je težko sprejeti. Težko je sprejeti dejstvo, da noben človek ni 
grešnik, temveč zgolj počne greh. Greh umaže človekovo dostojanstvo. 
Umaže njegovo čisto neomadeževano dušo. Greh zastre človekove oči, da ne 
vidi več dobrega, temveč zgolj zlo in umazanijo. Bog po preroku Ezekijelu 
jasno pravi: »Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, ravna krivično in 

zato umre, umre zaradi krivice, ki jo je počenjal. Če pa se krivični odvrne od 

krivičnosti, ki jo je počenjal, in ravna po pravu in pravičnosti, si reši življenje. 

Ker uvidi in se odvrne od vseh pregreh, ki jih je počenjal, bo zagotovo živel, 

ne bo umrl.« (Ezek 18,26-28) In zato pri spovedi govorimo svoja grešna 
dejanja: v mislih, besedah in dejanju. In zato je človeku lahko odpuščeno, ker 
ni grešnik, temveč zgolj počne grešna dejanja. Največja milost krščanstva je 
torej Božje usmiljenje in naše spreobrnjenje. Če temu ne bi bilo tako, bi bili 
uničeni v trenutku, ko bi napravili prvi greh v življenju.  
 
In zato, ko bi bili vsi katoličani verni, potem bilo resnično upanje na zemlji, 
ker veren človek vidi, kakor vidi Jezus. Ne vidi grešnika, ne vidi zla, temveč 
vidi pomanjkanje dobrega. In to je videl sveti Rok in zato je že na zemlji 
mnogim ljudem pomagal, ko jih je ozdravljal s preprostim znamenjem križa. 

In to vidi sveti Rok, sedaj, ko je v nebesih in uslišuje 
naše prošnje in prosi Boga za nas, zato, ker vidi 
pomanjkanje dobrega. Če bi videl grešnika to ne bi 
mogel storiti.  
 
Zato pravi pregovor: »Čistim je vse čisto«. Sveti Rok je 
bil čist in je lahko videl ljudi, katerim je primanjkovalo 
dobrega. Niso zli, hudobni, niso grešniki, temveč ubogi 
ljudje, ki jim manjka dobrega. Ko se bomo torej 16. 
avgusta zbirali pred Najsvetejšim zakramentom, pri 

celodnevnem češčenju, prosimo za svoje bližnje, ki jim manjka dobrega, da 
bi jih Bog milostno obdaril z dobrotami in ljubeznijo. In naj nam Bog odpre 
oči, kakor je odprl Agari: » Bog ji je tedaj odprl oči, da je zagledala studenec. 
Šla je, napolnila meh z vodo in dala piti dečku« (prim.: 1 Mz 21,9-21),  da ne 
bomo videli samo zlo in grdobijo, temveč lepoto Boga v Najsvetejšem 
zakramentu in stvarstvu.  
 

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
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 3.8.2019  
 24.8.2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MAŠNI NAMENI OD 1.8.2019 DO 31.8.2019 
 
 

   

Četrtek, 1. avgust Alfonz Ligvorij  

ob 19-ih v Dolenji vasi  
 oddana  

   

Petek, 2. avgust Procijunkula  

ob 19-ih v Dolenji vasi   
 za zdravje in Božji blagoslov, oddana Ura usmiljenja ob 15-ih. 

Prvi petek   
   

Sobota, 3. avgust Lidija  

ob 8-ih v Dolenji vasi za nove duh. poklice in svetost pokl. 
   
   

Nedelja, 4. avgust 18. navadna nedelja  

ob 8.00 v Dolenji vasi  ofer za obnove 
 ob 10-ih v Dolenji vasi  

ob 20-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
   

Ponedeljek, 5. avgust Marija Snežna  

ob 19-ih v Dolenji vasi   

 oddana  

   

Torek, 6. avgust Jezusova spremenitev na gori  

ob 19-ih v Dolenji vasi   

 v čast Svetemu Duhu, oddana  

   

Sreda 7. avgust Kajetan  

ob 18-ih v Prigorici  Adoracija od 21-22-ih 
   
   

Četrtek 8. avgust Dominik  

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 
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ob 19-ih v Dolenji vasi   

 oddana  

   

Petek 9. avgust Edith Stein  

ob 19-ih v Dolenji vasi   

 oddana  

   

Sobota 10. avgust Lovrenc  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
 oddana  
   

Nedelja 11. avgust 19. navadna nedelja  

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

ob 20-ih v Dolenji vasi   
   

Ponedeljek 12. avgust Ivana Šantalska  

ob 18.30 v Dolenji vasi 30. dan  

ob 19-ih v Dolenji vasi za zdravje in Božji blagoslov  

   
   

Torek, 13. avgust Gertruda  

ob 8-ih v Dolenji vasi   

 oddana  

   

Sreda 14. avgust Maksimiljan Kolbe  

ob 18-ih v Prigorica  Adoracija od 21-22-ih 
   
   

Četrtek 15. avgust Marijino vnebovzetje  

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

ob 10-ih v Dolenji vasi   

   

Petek 16. avgust SVETI ROK  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
ob 10-ih v Dolenji vasi   
ob 19-ih v Dolenji vasi   

   

Sobota 17. avgust Hijacint  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
   

Nedelja 18. avgust 20. navadna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi   
ob 20-ih v Dolenji vasi   

   

Ponedeljek 19. avgust Janez Eudes  

ob 19-ih v Dolenji vasi   
 , oddana  
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Torek, 20. avgust Bernard  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
   

Sreda, 21. avgust Pij X.  

ob 18-ih v Prigorici  Adoracija od 21-22-ih 
   

Četrtek, 22. avgust Sigfrid  

ob 19-ih v Dolenji vasi   
 za otroke in vnuke, oddana  
   

Petek, 23. avgust Roza iz Lime  

ob 19-ih v Dolenji vasi   
 oddana  

 
   

Sobota, 24. avgust Jernej  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
 

   

Nedelja 25. avgust 21. navadna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi   
ob 20-ih v Dolenji vasi   

 

Ponedeljek 26. avgust Aleksander  

ob 19-ih v Dolenji vasi   
 

   

Torek, 27. avgust Monika  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
 ,oddana  
   

Sreda, 28. avgust Avguštin  

ob 18-ih v Prigorici  Adoracija od 21-22-ih 
 v dober namen, oddana  
   

Četrtek, 29. avgust Mučeništvo Janeza Krstnika  

ob 19-ih v Dolenji vasi   
   

Petek, 30. avgust Feliks  

ob 19-ih v Dolenji vasi   
 

   

Sobota, 31. avgust Pavlin  

ob 8-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. 
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PROCIJUNKULSKI ODPUSTEK 
 
Porcijunkula (2. 8.) ni svetnica, ampak je le ime cerkvice sv. Marije Angelske 
blizu Assisija, ki jo je propada rešil sv. Frančišek Asiški. Cerkvica je bila last 
benediktincev. Frančišek si jo je od njih izprosil kot "delček" svoje ustanove. 
Od latinsko-italijanske besede "portiuncula" - "delček" je dobila ime 
"porcijunkula" in bila izhodišče za nastanek velikega frančiškanskega reda - 
frančiškanov, kapucinov in minoritov. 
 
Za vse čase je pri tedanjem papežu Frančišek dosegel, da dobi popolni 
odpustek, kdor se v porcijunkulski cerkvi 2. avgusta skesano spove. V 
kasnejših stoletjih so papeži podelili pravico porcijunkulskega odpustka vsem 
cerkvam frančiškanskih redov, leta 1967 pa tudi vsem župnijskim cerkvam, da 
v njih 2. avgusta ali na dan, ki ga določi škof, lahko dobi popolni 
porcijunkulski odpustek vsak vernik, ki v njej izpolni tri pogoje: "opravi 
zakramentalno spoved, prejme sveto obhajilo in moli v papežev namen". 
 
 
 
V majhni cerkvici v Assisiju je torej sv. Frančišek izprosil milost popolnega 
odpustka, ki ga na praznik lahko prejme vsak, ki 

1. obišče frančiškansko ali župnijsko cerkev, 
2. opravi spoved (ta dan bo duhovnik v spovednici od 18-ih do svete maše) 
3. prejme obhajilo 
4. moli: Vero, Očenaš, Zdravo Marijo in Slavo Očetu po namenu svetega 

očeta. 
 
 
 
 

CELODNEVNO ČEŠČENJE 
 
16. avgusta, ko v naši župniji obhajamo slovesen praznik svetega Roka, bo 
Jezus v Najsvetejšem zakramentu izpostavljen od jutra do večera. Vabi nas, da 
se v Njegovi čudoviti navzočnosti odpočijemo, ter izprosimo blagoslova zase 
in za svoje bližnje.   
 



 10 

Pridite, vsi ki ste utrujeni in obteženi, pridite vsi, ki verujete. Zazrite se v 
podobo bele hostije in premišljujte: kako majcen je Gospod, a obenem tako 
mogočen, da se uspe ponižati pod podobo bele hostije. Kako krhek je Gospod, 
a obenem tako trden, da se Nanj lahko opre vsak.  
 
Lačen človek ne more delati, ne more živeti. Pa naj bo duhovna ali fizična 
lakota. Fizično lakoto je možno razmeroma lahko potešiti. Duhovne pa ne. 
Prosite in molite za vse sestradane, da bi spoznali in sprejeli Kruh življenja in 
s tem nebeškega blagoslova. 
 
Češčenje bomo začeli zjutraj s sveto mašo ob 8-ih. Sveta maša bo tudi bo 10-
ih in zvečer ob 19-ih, ko bomo slovesno zaključili s petimi litanijami.  
 
Poizkusite se držati razporeda, da Jezus ta dan v cerkvi ne bi bil nobeno uro 
sam: 
 

 
ob 8-ih sveta maša

od 9-ih do 10-ih: Grčarice, Lipovec, Blate 
 
ob 10-ih sveta maša 

od 11-ih do 12-ih: molitvena ura za duhovne poklice 
 

od 13.00 do 14.00: Rakitnica 
od 14.00 do 15.00: Hrib  
od 15.00 do 16.00: Humec 
od 16.00 do 17.00: Prigorica 
od 17.00 do 18.00: molitvena ura za vse, ki so v 
kakršni koli stiski 
od 18.00 do 19.00: ostali del Dolenje vasi 
 

OBNAVLJANJE in VZDRŽEVANJE 
 

Še zmeraj se zbirajo denarna sredstva za obnove 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 

Vsem, ki boste pripravljeni sodelovati 
se že v naprej zahvaljujem, ter kličem 
na Vas Božjega blagoslova. Bohlonej, 
ter Bog povrni! 
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SI56 0232 1008 9142 471 (NLB d.d.)   
D.št.: 51131021 
 
V nedeljo 7.7.2019 ste pri ofru za ta namen darovali: 861,73,25 €  
 

Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 17.7.2019) darovali: v skupnem znesku: 
1.234,10 € 
Vsem Boghlonej in Bog povrni! 
 
Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski 
račun župnije Dolenja vas! 
 

ZAKONSKI JUBILANTI 
 
Blagor tistemu, ki svojega življenja ne živi sam, saj tudi Bog ob stvarjenju 
sveta pravi: »Ni dobro za človeka, da je sam; naredil mu bom pomoč, ki mu 
bo primerna.« (1 Mz 2,18) Ustvarjeni smo za življenje v dvoje, za skupnost, 
za družbo. Življenje v dvoje, v skupnosti, je čudovita dogodivščina. So 
prijetne in tudi neprijetne stvari. Zato obhajamo obletnice skupnega življenja, 
da se Bogu zahvalimo za pot, ki smo jo že prehodili in se priporočimo tudi za 
pot, ki nam še preostane. Obenem pa tudi prosimo Gospoda Boga, da v naši 
župniji ne bi bilo nobenega človeka, ki bi moral življenjsko pot prehoditi sam..  
 
Zato vsi ki boste v letošnjem letu ali pa ste morda v preteklem letu obhajali 
obletnico svoje poroke, lahko svoje poročne obljube obnovite in se Bogu 
priporočite v nedeljo 11. avgusta pri sveti maši ob 10-ih. Svojo namero 
zaradi organizacije sporočite do ponedeljka 5.8.2019. 
 
 
 

ZAKAJ V MOLITVI NISEM USLIŠAN? 
 
Največji problem molitve in prošnje k Bogu je v tem, da velikokrat ne vidimo, 
ne čutimo pozitivnih posledic naših molitev in prošenj. Molimo, prosimo, 
klečimo, se darujemo, a za naše pojme se nič ne zgodi. Včasih potem pridemo 
v dvom, da nas Bog ni slišal, da smo morda preveč grešni, da bi Bog slišal in 
uslišal naše molitve in prošnje. Poizkusimo se držati treh načel prosilne 
molitve, da bi bile zagotovo uslišane. 
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Prvo načelo: »Zakaj v molitvi nisem uslišan« je v našem pojmovanju molitve. 
Bog ni gluh. Vendar pa ceni iskrenost, ponižnost, srčnost, krotkost. Vse 
kreposti, zaradi katerih je Jezusu uspelo, da je bil križan na križu. Molitev niso 
samo besede, ki jih izgovorimo. Če nekdo zrecitira štiri rožne vence na dan in 
prebere vse molitvenike, kar jih ima doma, ne bo nič prej slišan ali uslišan. V 
priliki o farizeju in cestninarju Jezus (Lk 18,9-14) lepo pove, kdo bo 
opravičen in kdo ne. Cestninar, ki si zaradi svojih grešnih dejanj, še oči ni 
upal povzdigniti k nebu. Farizej pa se je samo hvalil, kakšna čudovita 
molitvena dela izvršuje. Kakor na primer grešimo v mislih, besedah in 
dejanjih, tudi molimo v mislih, besedah in dejanjih. Vzemimo na primer 
romanje - je najučinkovitejši način molitve (sveti Rok je na primer romal). Za 
romanje moramo darovati svoj čas, svoje sposobnosti, in še kaj. Pa vendarle 
za romanje ni potrebno iti v daljne kraje. Dovolj je, če gremo peš v domačo 
cerkev, ali do cerkvice ali kapelice v sosednji župniji. V bistvu velikokrat cilj 
romanja sploh ni pomemben. Pri romanju je pomembna pot. Kako jo 
opravimo, kaj med potjo mislimo, govorimo ali delamo.  
 
Drugo načelo je za kaj pravzaprav molimo in prosimo. Apostol Jakob nam 
razodeva eno resnico, ki je največkrat največja ovira v uslišanju naših prošenj: 
»Prósite, pa ne prejemate, ker slabo prósite – namreč zato, da bi to porabili 

za svoje naslade« (Jak 4,3). Prepričan sem, da vsakdo prosi in moli z 
najboljšim namenom. Toda Bog ne more uslišati prošnje ali molitve, če lahko 
uslišanje škodi kateri koli »osebi v postopku«. Bog se ne more strinjati z zlom, 
ter ga dopustiti, pa četudi je to mikroskopsko majhno. Bog vidi drugače kot 
mi. Mi vidimo samo tisto, kar dejansko lahko vidimo. Bog pa vidi tudi tisto, 
kar mi običajno ne vidimo. Zato se bo molivec, ki moli v duhu in resnici 
odpovedal lastnim nasladam. Njegova molitev ne bo imela nobenega 
sebičnega »drobnega tiska«. Šele potem, ko se odpovemo uživanja sadovom 
molitve in lastnega dela, šele takrat lahko računamo na to, da bo molitev 
uslišana. Kajti vsaka molitev je slišana, uslišana pa samo takrat, ko je za 
prosilca to najugodnejše in brez vsakršnega zla in tako, da se v celoti izpolni 
Božja volja, ne pa naša volja, kakor je molil Jezus v Getsemanskem vrtu: 
»Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak 

tvoja naj se zgodi.« (Lk 22,42) 
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Tretje načelo pa je zaupanje v Božjo previdnost. Molimo in prosimo, se 
darujemo, vendar v celoti ne zaupamo. Kanček dvoma, čisto majhnega, kot 
gorčično zrno, pa poruši vse kar smo z molitvijo zgradili. Ko Jezus pravi: 
»Takó torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti 

moj učenec« (Lk 14,33). Odpoved ni mišljena zgolj materialno. V bistvu je 
materialna odpoved najmanjša odpoved. Odpovedati se je potrebno tudi 
dvomu, nezaupanju. Odpovedati se željam in pričakovanjem. Ko namreč 
molimo in prosimo nekaj pričakujemo. In če se ne uresniči kot smo si mi 
zamislili, smo razočarani. In to razočaranje nas odvrne od življenja z Bogom. 
Odpovedati se moramo uživanja v sadovih naših molitev. Vsaka molitev je 
slišana in vsaka molitev je uslišana, toda zaradi naših pričakovanj, želja, ki 
niso morda po Božji volji ali v celostni blagor bližnjih, uslišanj ne opazimo. 
Ne molimo in prosimo samo zato, da bi uživali, temveč, da bi bili srečni. In to 
je paradoks krščanstva: vernik je lahko srečen tudi če ne uživa. 
 

SKLEP 
 

Molite in prosite, še posebej če se vam zdi, da niste uslišani. Ker Bog vedno, 
ponavljam VEDNO sliši, saj ni gluh in usliši, saj je dober in usmiljen. Mi smo 
tisti, ki morda uslišanja ne opazimo.  Ravnajte se po zgoraj navedenih načelih 
(korakih) in molite v Duhu in resnici, pa se vam bo odprla oči in zagotovo 
boste priče takih čudežev, ki jih knjige še niso opisale. Za zgled si vzemite 
Jezusovo mater Marijo in sveto Moniko. Obe sta imele, kot vsak človek, svoje 
načrte in svoje želje. Marija je imela pri sebi Božjega Sina, pa ni šlo vse 
gladko. Sveta Monika je več kot štirideset let prosila in molila za 
spreobrnjenje svojega sina Avguština, pa se ni samo spreobrnil, temveč postal 
duhovnik, škof, svetnik in cerkveni učitelj.  
 

Da pa bi bila naša molitev resnično ponižna, nesebična, v skladu z Božjo voljo, 
v duhu Božje previdnosti, pa zmolimo vsake toliko časa tudi »litanije 
ponižnosti«, ki jih je sestavil papež sveti Pij X.:  
 

O, Jezus, blagega in ponižnega Srca, 
naredi moje srce podobno tvojemu Srcu. 
Lastne volje reši me, o Gospod. 
Želje, da bi bil spoštovan, reši me, o Gospod. 
Želje, da bi bil ljubljen, reši me, o Gospod. 
Želje, da bi bil iskan, reši me, o Gospod. 
Želje, da bi bil občudovan, reši me, o Gospod. 
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Želje, da bi bil pohvaljen, reši me, o Gospod. 
Želje, da bi bil izbran, reši me, o Gospod. 
Želje, da bi bil povpraševan, reši me, o Gospod. 
Želje, da bi bil sprejet, reši me, o Gospod. 
Želje, da bi bil razumljen, reši me, o Gospod. 
Želje, da bi bil obiskan, reši me, o Gospod. 
Strahu, da bi bil ponižan, reši me, o Gospod. 
Strahu, da bi bil preziran, reši me, o Gospod. 
Strahu, da bi bil zavrnjen, reši me, o Gospod. 
Strahu, da bi bil obrekovan, reši me, o Gospod. 
Strahu, da bi bil pozabljen, reši me, o Gospod. 
Strahu, da bi bil zasmehovan, reši me, o Gospod. 
Strahu, da bi bil sumničen, reši me, o Gospod. 
Strahu, da bi bil žaljen, reši me, o Gospod. 
Strahu, da bi bil zapuščen, reši me, o Gospod. 
Strahu, da bi bil odklonjen, reši me, o Gospod. 
 

Daj mi, Gospod, željo, da bodo drugi bolj ljubljeni od mene. 
Daj mi, Gospod, željo, da bi drugi rasli v mišljenju, jaz pa naj se manjšam. 
Daj mi Gospod željo, da bi bili drugi pohvaljeni, jaz pa 
pozabljen. 
Daj mi, Gospod, željo, da bi bili drugi poklicani in jaz 
odrinjen. 
Daj mi, Gospod, željo, da bi bili drugi v vsem izbrani. 
Daj mi, Gospod, željo, da bi bili drugi bolj sveti od mene, 
samo če bom jaz toliko, kolikor morem. 
Daj mi, Gospod, željo, da bom nepoznan in ubog. 
Gospod, razveseliti se hočem, da sem brez naravnih 
popolnosti na duši in na telesu. 
 
 

Gospod, razveseliti se hočem, kadar ne pomislijo name. 
Gospod, razveseliti se hočem, kadar mi nalagajo najnižja opravila. 
Gospod, razveseliti se hočem, kadar se drugim ne zdi vredno, da bi mi 
pomagali. 
Gospod, razveseliti se hočem, kadar me pustijo na zadnjem mestu. 
Gospod, razveseliti se hočem, kadar me prilično ali neprilično grajajo. 
Blagor tistim, ki trpijo preganjanje zaradi pravice, kajti 
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njihovo je nebeško kraljestvo. 
 
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti 
koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji 
priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati; k 
tebi pridem in pred teboj vzdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati 
Besede, mojih besed, temveč jih milostno poslušaj in usliši. Amen. 
 
 

ROKOV KRUHEK 
 
 
Kužek je svetemu Roku iz gradu vsak dan prinesel kruh, ki ga je krepčal, da je 
ozdravel. Kruh je od vekomaj osnovno živilo človeka. Tako osnovno, da ga je 
Bog izbral za Najsvetejši zakrament – svete evharistije. Ni pa potrebno 
dodatno razlagati, kako mi danes ravnamo s kruhom. Vsi ki presiti 
zemeljskega kruha, bodo zagotovo težko sprejeli Jezusa pod podobo kruha. 
Vsi ki ne znajo spoštovati zemeljskega kruha, tudi nebeškega ne bodo. Nekoč 
so kruh pojedli do zadnje drobtinice, danes pa se v smeteh znajdejo celi kosi 
kruha in druge hrane. Iz spoštovanja do kruha se je v romanskih krajih, še 
posebej kjer so veliki častilci svetega Roka razvila navada priprave 
»Rokovega kruhka«. Recept je sila enostaven in produkt neverjetno okusen. 
 
Ko vam ostanejo različni koščki starega kruha ga razrežite na drobne koščke 
ter shranite, morda v zmrzovalniku. Ko boste nabrali za približno 1 kg starega 
kruha, tega denite, razdrobljenega denite v večjo skledo. Prelijte s 3 dl mleka 
in pustite 20 minut, da se kruh napoji. Vsake toliko časa ga premešajte, če je 
preveč suho dodajte še kakšno kapljico mleka vmes.  
 
Ko se kruh dodobra napoji z mlekom, posebej zmešajte 3 jajca, 2 vanilij 
sladkorja in 3 žlice navadnega sladkorja. V skledo z namočenim kruhom 
stresite pest ali dve v rum namočenih rozin (kdor nemara rozin lahko doda 
dvoje srednje velikih jabolk ali pa pest sliv), ter preljite z jajčno zmesjo in 
dobro pregnetite. Pripravljeno zmes stresite v pekač, obložen s peki papirjem, 
ter pecite približno 20 minut pri 1900C. Če je pekač manjši in masa debelejša 
pecite malo dlje. Rokov kruhek je pečen, ko se naredi zlato-rumeno skorja. 
Postrezite toplo ali hladno. Dober tek! 
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ČE POTREBUJETE MOLITEV 
 

Če je kdo v posebni stiski: duhovni ali fizični. Ali pa trepeta za blagor svojih 
bližnjih, zaradi različnih razlogov, mi lahko pošlje prošnjo za molitev. Z 
veseljem bom daroval svoj prosti čas, da poizkusim izprositi Božjega 
blagoslova za Vas in za Vaše bližnje. V spodnji obrazec napišite molitveni 
namen, ter mi nepodpisanega, v neoznačeni ovojnici pošljite na naslov: 
Župnija Dolenja vas, Strma pot 2, 1331 Dolenja vas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/ 

Prosim za molitveno pomoč za naslednjo stisko, težavo, problem, preizkušnjo 
itd.: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 


