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Človekovo telo je nekaj neverjetnega. 
Je resnični, čisti dar Boga. In vsako 
človekovo telo in življenje je nekaj 
neponovljivega. Enkratnega. 
Človekovo telo ni zgolj skupek mesa, 
žil, kosti, raznih organov itd. 
Človekovo telo ima tudi nekaj, kar 
nima nobeno drugo živo bitje. To je 
duša. Porast psiho-somatskih bolezni, 
v zadnjih časih to potrjuje. Ljudje so 

bolni, tišči jih, boli jih, a fizičnih razlogov za to ni.  Čedalje več ljudi se 
poslovi prezgodaj. Veliko ljudi preživi zločaste bolezni, a pokoplje jih 
depresija.  
 
Zato je tukaj postni čas. Milostni čas, da spravimo telo in dušo v ravnotežje. V 
harmonijo. Zdrav duh v zdravem telesu pravi star latinski pregovor. Kar je 
dobro za telo ni vedno dobro za dušo. Kar je dobro za dušo je vedno dobro za 
telo. Katoličani smo prezrli pomen človekovega telesa na odrešenje. Jezus je 
od mrtvih vstal v telesu, ne zgolj duhovno in tako bomo tudi mi nekoč. Telo ni 
grešno, pokvarjeno, temveč je dobro, ker je ustvarjeno po Božji podobi in 
zamisli. Ko občudujemo človekovo telo občudujemo Stvarnika, ki ga je 
ustvaril. In vendar telo se pokvari, zboli, če pozabimo na element Boga v 
svojem telesu, to je na dušo. 
 
Ko nam zdravnik predpiše neko zdravljenje, je naša stvar ali se bomo tega 
držali ali ne. In če se zdravljenja ne bomo držali in ne bomo ozdravili, ni kriv 
zdravnik. Cerkev predpisuje stvari, ki so dobre za našo dušo in posledično za 
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naše telo. Če se tega ne bomo držali, in če zadeva ne deluje, ni kriva Cerkev, 
krivi smo mi sami. Še posebej, ker je vera maraton na dolge proge.  
 
Naj bo letošnji postni čas, čas zdravljenja, posledično ozdravljenja. Čas 
iskanja pravega ravnovesja med telesom in dušo. 
 

ŽIVI ČLOVEK JE BOŽJA SLAVA 
 

Janezenistična, heretična miselnost, ki se je tako korenito zakoreninila v 
slovenska srca nas uči, da je telo nekaj slabega, kar je potrebno krotiti. Prava 
krščanska misel, ki izvira iz začetka krščanstva pa nas uči, da je telo orodje 
Odrešenja. Živi človek je Božja slava pravi sv. Irenej Lyonski (130-202, 
goduje 28. junij). In samo živ človek pride v nebesa. Od tukaj prihaja potreba 
po poslednjih zakramentih. Poslednji zakramenti, redno zakramentalno 
življenje človeka pripelje v nebesa, ne količina zvonjenja po smrti.  
 
Telo pa se seveda lahko spremeni v orodje pogubljenja. Če se telo zlorablja, 
uničuje. Zato je potreben post, da se napravi v telesu in življenju ravnovesje.  
 
Post ni samemu sebi namen v trpinčenju, samozatajevanju, bičanju, ležanju na 
trdih in mrzlih tleh, stradanju do nezavesti. Namen posta je da človekovo telo 
in življenje postaneta jaslice, v katero je položena Božja duša. Namen posta je, 
da telo postane Orodje Odrešenja. Križ na katerega je pribito Jezusovo telo, 
zato, da bi ga Božja ljubezen obudila na Velikonočno jutro. Človek bo vstal 
od mrtvih s svojim telesom. Zato je pepeljenje po smrti poganska razvada, 
popolnoma nesprejemljiva z bistvom krščanstvom. Potimo se zato, da 
spravimo v ravnovesje svojo dušo in telo. Da spravimo v ravnovesje naše 
odnose, med Bogom in nami vsemi. 
  
Če nas post ne približa ljubezni je ta post samemu sebi namen. Namen 
postnega časa je da spoznamo, da smo ljubljeni in da se naučimo ljubiti. Cilj 
postnega časa je izpolnjen, ko na Veliko noč spoznamo, da je Jezusa obudila 
Božja ljubezen. In če smo zaradi te Božje ljubezni po Veliki noči postali za 
velikost gorčičnega zrna boljši, ter smo morda vsaj z enim človekom bodisi 
obnovili odnos, bodisi ga na novo vzpostavili, če smo vsaj enemu človeku 
postali prijatelj/ica oz. smo vsaj pri enem človeku bili spoznani za vredne biti 
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prijatelj/ica, potem bomo zagotovo z Jezusom na Velikonočno jutro vstali v 
novo življenje. Ker je ljubezen obudila Jezusa od mrtvih. 
 
Ljubezni pa se približamo preko miloščine. Kajti, ko mi našemu telesu 
odtegnemo nekaj ugodnosti, nastane tam praznina. Temu lahko rečemo 
'abstinenčna kriza'. To krizo je treba premostiti, praznino je potrebno napolniti. 
Odrekanje napravi praznino v našem življenju, vendar napravi tudi nek višek: 
časa, materialnih dobrin, itd. In to kar je viška lahko podarimo bližnjemu. 
Samo tam kjer nastane praznina jo lahko napolnimo - z ljubeznijo.  
 
Če se na primer v postnem času odrečemo čokoladi, bo v naši shrambi višek 
čokolade, s katero lahko razveselimo bližnjega. Če se na primer v postnem 
času odpovemo gledanju televizije ali računalniškim igricam in podobno 
imamo višek časa, ta višek časa lahko namenimo bližnjemu. In podobno. Bog 
se je odpovedal udobju nebes, zato da se je lahko učlovečil.  
 
Potem pa je še vprašanje molitve. O tem je že veliko napisanega in 
izgovorjenega in nikdar se ne moremo dobro približati temu krščanskemu 
pojmu. Molitev je rešitev za vsako življenjsko težavo, toda kakšna naj bo ta 
molitev. Jezus nam pravi: »Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani; mislijo 

namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili« (Mt 6,7) Včasih se mi zdi, 
da moramo pri molitvi izpolniti neko določeno normo. Nobena odvečna 
beseda ne bo ganila nebeškega Očeta, ker molitev ni izgovarjanje nekih 
magičnih obrazcev. Molitev je dejanje vere: »Če boste verovali, boste prejeli 

vse, kar boste prosili v molitvi.« (Mt 21,22). Če se postimo ali dajemo 
miloščino iz verskega razloga, potem so tudi ta dejanja molitev. 
 
Pri molitvi ne gre namreč toliko za besede, temveč gre za dejanje. Ko gre 
Jezus na goro molit, evangeliji ne pove nič o Njegovih besedah, temveč 
govori o dejanju: »Tiste dni je šel na goro molit in vso noč je prebedel v 

molitvi k Bogu« (Lk 6,12). Ko želimo Boga razžaliti z grehom, ne 
potrebujemo veliko besed, kajti: ko krademo, nečistvujemo, ubijamo, 
malikujemo itd. tega ne počnemo z besedami. Temveč predvsem z dejanji. 
Lahko se z različnimi besedami izgovarjamo zakaj ne gremo k maši ali zakaj 
ne gremo k češčenju svete evharistije, toda bistvena stvar je, da ne gremo.  
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Jezus torej ni molil samo z besedami, temveč s celim svojim telesom. S celim 
telesom je tako goreče molil, da je v Getsemanskem vrtu potil krvavi pot. Ko 
smo torej pri sveti maši, pri sveti maši sodeluje celo naše telo, da bi duša 
čimveč pridobila: ko stojimo, sedimo ali klečimo. To ni cerkvena gimnastika, 
to je telesno sodelovanje. Ko izgovarjamo besede, ko pojemo, poslušamo, 
aktivno sodelujemo pri obredu, kajti obred je sredstvo komunikacije med 
celim živim človekom in Bogom. Zato sta sveta maša, posebej nedeljska in 
češčenje Najsvetejšega Zakramenta najboljša in najučinkovitejša načina 
molitve. 
 
In ko smo pred Najsvetejšim zakramentom, ni bistvena količina besed, ki jih 
izgovorimo, ali mislimo, temveč naša telesna prisotnost. Zakaj ko grešimo, ne 
grešimo samo v mislih ali besedah, temveč tudi v dejanjih. Zato tudi, ko 
molimo, molimo ne samo v mislih ali besedah, temveč v dejanju.  
 
 

KLEČANJE PRED NAJSVETEJŠIM 
 
Da bo letošnji postni čas malce drugačen od vseh 
ostalih. Da popestrimo naša postna dejanja ob 
postnih nedeljah popoldne vabljeni k klečanju 
pred Najsvetejšim zakramentom v župnijski 
cerkvi ob 14-ih. 
 
Klečali bomo za različne potrebe v naši župniji in 
vesoljni Cerkvi. Med klečanjem bomo ohranjali 
sveto tihoto, lahko pa vsak sam zase v tišini moli 
rožni venec ali kakšno molitveno uro. S seboj 
lahko prinesete blazino, na kateri boste klečali. 
Klečanje pred Najsvetejšim zakramentom bo 
trajalo približno pol ure. 
 
Na prvo postno nedeljo, 10.3.2019 se bomo trudili s klečanjem od Boga 
izprositi novih duhovnih poklicev, še posebej, da bi Bog našo župnijo 
blagoslovil z milostjo nove maše.  
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Na drugo postno nedeljo, 17.3.2019 se bomo s klečanjem trudili od Boga 
izprositi blagoslova za Vaše družine. Dragi starši, vabljeni, da s klečanjem 
pred Najsvetejšim zakramentom izprosite blagoslova za svoje otroke. Otroci, 
vabljeni da s klečanjem pred Najsvetejšim zakramentom izprosite blagoslova 
za svoje starše. 
 
Na tretjo postno nedeljo, 24.3.2019 bomo s klečanjem pred Najsvetejšim 
zakramentom prosili za Vaše bližnje. Za Vaše drage sorodnike in prijatelje. Ni 
človeka brez skrbi in težav. Za nekatere skrbi in težave naših bližnjih vemo, 
velikokrat pa lahko samo slutimo koliko gorja, bolečine, žalosti in samote 
morajo nekateri nositi v svojih srcih, ker nimajo nikogar na katerega bi 
naslonili glavo (prim.: Mt 8,20). Vabljeni, da za njih pridete in klečite pred 
Najsvetejšim zakramentom. 
 
Na četrto postno nedeljo, 31.3.2019, bomo klečali za potrebe naše Svete 
Katoliške in Apostolske Cerkeve. Za našega škofa Stanislava, ter papeža 
Frančiška. S klečanjem pred Najsvetejšim zakramentom se bomo trudili 
izprositi blagoslova za našo Cerkev, ki je v globoki krizi.  
 
Na peto postno nedeljo, 7.4.2019, pa bomo klečali sami zase. Vsak izmed nas 
ima svoje probleme in težave, preizkušnje in skušnjave, zamere in užaljenosti. 
S klečanjem pred Najsvetejšim zakramentom se bomo trudili izprositi 
odpuščanja za svoje grehe, ter blagoslova za svoje življenje.  
 

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 

 
Najlepši okras župnijske cerkve, so verniki. Zato v postnem času župnijske 
cerkve ne krasimo s cvetlicami in zelenjem, temveč jo okrasimo s svojo 
prisotnostjo in čisto dušo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

Prejem ostalih zakramentov: 
 za sveti krst: druga nedelja v 

mesecu 
 sveti zakon: prijaviti vsaj mesec 

dni pred poroko v župnijski 
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ROMANJE V MEĐUGORJE 
 

V mesecu aprilu od 5. do 8. aprila 2019 bo organizirano romanje v Međugorje. 
Cena je 150 € za prevoz in 3 polne penzione. Odhod iz Ribnice bo ob 7. uri 
zjutraj. Prijave se zbirajo v župnišču v Ribnici. 
 

MAŠNI NAMENI OD 1.3.2019 DO 31.3.2019 
 

   

Petek, 1. marec Albin  

ob 18-ih v Dolenji vasi  Prvi petek 
  Ura usmiljenja ob 15-ih. 
   

Sobota, 2. marec Neža Praška  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
   

Nedelja, 3. marec 8. navadna nedelja  

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

 oddana 
ob 20-ih v Dolenji vasi   

   

Ponedeljek, 4. marec Kazimir  

ob 18.00 v Dolenji vasi  Adoracija od 21-22 
   

Torek, 5. marec Hadrijan  

ob 8.00 v Dolenji vasi za zdravje in blagoslov vnukov ()  
 oddana  
   

Sreda, 6. marec PEPELNICA  

ob 8.00 v Dolenji vasi  Pepeljenje pri obeh mašah 
ob 18.00 v Dolenji vasi   

   

Četrtek, 7. marec Perpetua in Felicita  

ob 18.00 v Dolenji vasi  Češčenje ob 17.30 
 

Petek, 8. marec + Janez od Boga  
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ob 18.00 v Dolenji vasi  Ura usmiljenja ob 15-ih . 
  Križev pot ob 15-ih in 18-ih 

 
   

Sobota, 9. marec Frančiška Rimska  

ob 8.00 v Dolenji vasi   
   

Nedelja, 10. marec 1. postna nedelja  

ob 8.00 v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
postna pobožnost ob 14-ih ob 10-ih v Dolenji vasi  

ob 20-ih v Dolenji vasi v zahvalo za življenje in Bož. blagoslov  
   

Ponedeljek, 11. marec Sofronij  

ob 18.00 v Dolenji vasi za zdravje in Božji blagoslov () Adoracija od 21-22 
   

Torek, 12. marec Justina  

ob 8.00 v Dolenji vasi   
   

 
   

Sreda 13. marec  Kristina  

ob 18-ih v Dolenji vasi   
   

Četrtek, 14. marec Matilda  

ob 18-ih v Dolenji vasi  
   

 
   

Petek, 15. marec  + Ludovika  

ob 18-ih v Dolenji vasi  Križev pot ob 15-ih in 18-ih 
Ura usmiljenja ob 15-ih.  oddana 

   

Sobota, 16. marec Hilarij Oglejski  

ob 8-ih v Dolenji vasi  
 oddana  
   

 

   

Nedelja, 17. feburar 2. postna nedelja  

ob 8.00 v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
postna pobožnost ob 14-ih ob 10-ih v Dolenji vasi  

ob 20-ih v Dolenji vasi   
 

   

Ponedeljek, 18. marec Ciril Jeruzalemski  

ob 18-ih v Dolenji vasi  Adoracija od 21-22 
   

Torek, 19. marec JOŽEF, JEZUSOV REDNIK  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
ob 18-ih v Dolenji vasi   

 
   

Sreda 20. marec  Klavdija  
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ob 18-ih v Dolenji vasi   
   

Četrtek 21. marec  Nikolaj iz Flüe  

ob 18-ih v Dolenji vasi  Češčenje ob 17.30 
   

Petek 22. marec  + Lea  

ob 18-ih v Dolenji vasi  
za božji blagoslov, oddana 

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

   

Sobota 23. marec  Turibij  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
   

Nedelja 24. marec  3. postna nedelja  

ob 8.00 v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
postna pobožnost ob 14-ih ob 10-ih v Dolenji vasi  

ob 20-ih v Dolenji vasi   
   

Ponedeljek 25. marec  GOSPODOVO OZNANJENJE ni verouka - praznik 

ob 8-ih v Dolenji vasi  Adoracija od 21-22 
ob 18-ih v Dolenji vasi   
 

   

Torek, 26. marec  Larisa  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
 

   

Sreda 27. marec  Rupert  

ob 18-ih v Dolenji vasi   
 

   

Četrtek 28. marec  Bojan  

ob 18-ih v Dolenji vasi  Češčenje ob 18.30 
 

   

Petek 29. marec  + Jona  

ob 18-ih v Dolenji vasi  Križev pot ob 15-ih in 18-ih 
Ura usmiljenja ob 15-ih 

 
   

Sobota 30. marec  Amadej  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
 

   

Nedelja 31. marec  4. postna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za župljane postna pobožnost ob 14-ih 
ob 10-ih v Dolenji vasi   
ob 20-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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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 
SI56 0232 1008 9142 471 (NLB d.d.)   
D.št.: 51131021 
 
V nedeljo 3.1.2019 ste pri ofru za ta namen darovali: 1.048,44 €  
 
Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 14.2.2019) darovali: 
 
Za župnijo: Žagar Vera; anonimno; Bojc Marija; Pintar (Šolska 30); Lon. 10. 
 
Za cerkev v Rakitnici: Zobec Frančišek 
 
Ob smrti Hren Antona, za cerkev: Hren Anica 
 
Ob smrti Klun Marije so namesto cvetja na grob za cerkev v Rakitnici 
darovali: Anica, Andreja, Darinka z družinami; Kersnič Marko z družino; 
Debeljak Alenka z družino; družina Triler; Rus Katja z družino; Lavrič Dušan; 
Vidervol Branko; Trdan Kristina; Kozina Marija, v skupnem znesku:  
 
Ob smrti Henigman Ivanke so namesto cvetja za grob za cerkev v Rakitnici 
darovali: Darinka in Jože Košmerlj; sodelavci podjetja Inles; Kristina in 
Slavko; Kristina Trdan; Milena Škufca; Dušanka (Blate); Majda Puželj; Lidija 
(Lipovec); Tatjana in France Pucelj  
 
v skupnem znesku 1.509,00 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni! 
 
Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na 
transakcijski račun župnije 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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MATERINSKI DAN 
 
V soboto 23. marca 2019 ob 18-ih, vabljeni v šolsko dvorano (DC-16) v 
Dolenji vasi na proslavo ob materinskem dnevu (25.3), da se Bogu in našim 
materam zahvalimo za njihovo poslanstvo nesebične ljubezni. 
 

POSTNA POSTAVA 
 
V sredo 6. marca začenjamo letošnji postni čas. Cerkev za postni čas določa 
posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo (6. 3.) in na 
veliki petek (19. 4.). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se 
zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. 
leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa 
smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom 
pokore ali ljubezni do bližnjega. Zadržek od mesnih jedi veže vernike od 
izpolnjenega 14. leta. 
 
 

KRIŽEV POT 
 

 
Podoba postnega časa je podoba 
križevega pota. Žal se prevečkrat 
zgodi, da nekateri naših bližnjih 
doživijo več postnih obdobij v svojem 
življenju, nekateri ga celo življenje 
živijo. Pa vendarle križev pot ni zlo, 
ker prej ali slej mine. Križev pot je 
orodje, da preživimo zlo. Namen, 
križevega pota je, da dosežemo 
veselje in srečo, ki nikoli ne mine. 

 
V križevem potu naj bi vernik podoživel Jezusovo trpljenje. Preko križevega 
pota naj bi vernik spoznal, kako ga Bog ljubi, da je celo življenje svojega 
ljubljenega Sina podvrgel trpljenju, da bi človek doživel veselje in srečo, ki 
nikoli ne mine.  
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Križev pot je lahko tolažba za ranjena, trpeča človeška srca. Križev pot je 
lahko upanje preizkušenim, ker nam govori, da na poti življenja nismo sami, 
temveč je z nami Jezus. In kar je najbolj zanimivo, Jezus na križevem potu ni 
sam, tukaj so ljudje, ki Jezusu pomagajo: Simon, Veronika, Jeruzalemske žene, 
Marija.  
 
Nobenemu izmed nas ni potrebno, da se v življenju bori in preživlja sam. Zato 
je tukaj Cerkev, skupnost, ki naj bi si medsebojno pomagala, podpirala. 
Včasih je dovolj zgolj nekaj trenutkov tihe prisotnosti, včasih pa je potrebno 
konkretno dejanje.  
 
Ena izmed konkretnih oblik je tudi skupna molitev križevega pota. Skupaj 
lahko premišljujemo, ter molimo drug za drugega, vsak petek ob 15-ih ter v 
postnem času tudi pri večerni sveti maši ob 18-ih. Pred večerno sveto mašo 
bomo križev pot molili zunaj pod arkadami! Vabljeni! 
 

Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan. 

Izročam ti svoje molitve, misli, besede, 

dejanja, radosti in bolečine 

skupaj s srcem Tvojega Sina Jezusa, 

ki se v evharistiji vedno znova podarja 

za odrešenje sveta. 

 

Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa, 

Danes moj vodnik in moja moč, 

Da bom zmogel pričevati za Tvojo ljubezen. 

 

Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve, 

prosim še posebej za namen, 

 

spreobrnitve sebe in svojih bližnjih. Amen. 
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