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N o v o  v i n o  v  n o v  m e h  
 

»novo« se sliši tako fajn in obetavno. Nov avto, nova 

služba, novo leto, nov župnik, nov župan, nov 

predsednik, nov kraj, nova priložnost. A kaj, ko v bistvu 

dajemo novo vino, v stare mehove. (prim.: Mt 9,17). 

Tudi če so reforme in sinode, tudi če se kaj zamenja, se 

v bistvu nič ne spremeni, če se novo devlje v stare in 

izrabljene mehove.  

 

V knjigi Razodetja, pa Jezus opozarja: »Glej, vse delam 

novo« (Raz 21,5). Bog nenehno dela nekaj novega. Od 

Adama in Eve naprej obstaja načrt, za nov Edenski vrt. 

Zato se Jezus nenehno daruje na oltarju in v spovednici, 

nenehno obnavlja in odpušča, nenehno daje nove 

možnosti in priložnosti spreobrnjenja in življenja. Noče 

nam dati samo novega vina, temveč tudi mehove, ki 

bodo to novo vino zadržali in zdržali za naš užitek.  

 

Evangeliji je vedno nova, vesela novica. Vedno je nova 

možnost in priložnost. Ker je vedno nova, vedno 

aktualna, vedno radikalna, pač razganja stare mehove.  

 

V novem letu 2022 Vam želim, nov prožen meh, da 

boste uspeli sprejeti in uživati v novem vinu evangelija: 

v novih možnostih in priložnostih, ki jih Bog po Cerkvi 

nenehno daje.  

 



 

Ukrepi za preprečevanje epidemije COVID-19: 

 

• za udeležbo pri javnem izpovedovanju vere – sveta maša – je 

potrebno izpolnjevati PCT pogoj 

• kdor PCT pogoja nima, se lahko udeleži svete maše zunaj pod 

arkadami, kjer je zvočnik, ter nato pristopi k obhajilu, (ob nedeljah 

in praznikih po obhajanju pevcev) 

• za individualno duhovno oskrbo, spoved ali molitev v cerkvi PCT 

pogoj ni potreben 

• v kolikor bi kdo rad prejel zakrament svete spovedi ali obhajila, pa 

nima PCT pogoja, naj to sporoči in bomo uredili drugače 

• v cerkvi je potrebno držati ustrezno razdaljo 

• v cerkvi je obvezna uporaba maske in razkužila,  
 

 

RAZPORED MAŠNIH NAMENOV IN URNIK 

SVETIH MAŠ JE ZGOLJ V TISKANI OBLIKI OZ. 

NA OGLASNI DESKI. 
 

 

 

… verouk … 
 

 

Verouk za 5., 4., 3., 2., 1., razred bo 10.1.2021 in 24.1.2021 

1400-1430 5. razred   

1430-1500 4. razred   

1500-1600 3. razred   

1600-1630 2. razred   

1600-1645 1. razred – po dogovoru s katehetom 
 

Verouk za 6., 7., 8., razred bo 17.1.2021 in 31.1.2021 

 

 

1430-1500 6. razred   

1500-1530 7. razred   

1530-1600 8. razred   



 

 

Na prvo veroučno uro v letu 2022, naj otroci s seboj prinesejo liturgične zvezke. 

Na podlagi obiska nedeljskih svetih maš se bo ovrednotilo nadaljnje versko 

izobraževanje Vašega otroka pri župnijskem verouku.  

Otrok pri nedeljski sveti maši lahko manjka v primeru bolezni/karantene, smrti 

v družini, družinske počitnice. V okvirček za nalepko to ustrezno zabeležite. 

 

 

 

 

… bralci beril … 
 

 

• Bralci beril lahko v času branja Božje besede masko odmaknejo.  

• Preko e-maila lahko predhodno prejmete berilo, da se doma pripravite, 

v tem primeru pošljite e-mail na: ales.pecavar@rkc.si  

• V primeru, da je bralec odsoten in tisti dan, ko je razporejen ne more 

brati naj poskrbi za zamenjavo.  

 

 

 

 

SEZNAM BRALCEV BERIL JE ZGOLJ V 

TISKANI OBLIKI OZ. NA OGLASNI DESKI. 
 

mailto:ales.pecavar@rkc.si


 

Župnijska pisarna 

je odprta 

petek od 16-17 

 

Mašni nameni se 

pobirajo na prvi 

petek v času uradnih 

ur za en mesec. 

 

Sveta spoved 

Pol ure pred 

večerno sveto mašo 

oz. po dogovoru. 

 

Bolniško 

maziljenje 

Za obisk se 

dogovorite preko 

tel.: 031/347-427 

 

Duhovnik v UKC 

Ljubljana: 

p. Daniel Golavšek 

tel.: 041/613-378 

 

Duhovnik v 

bolnici Novo 

mesto: 

p. Marko Novak 

tel.: 041/742-721 

Glas svetega Roka – oznanila župnije Dolenja vas 

Odg.: Pečavar Aleš, žpk. Telefon: 031/347-427 

E-mail: ales.pecavar@rkc.si 

 

S v e t i  T r i j e  k r a l j i  
 
nas bodo obiskali, če bodo to okoliščine povezane 

s COVID-19 dopuščale, v nedeljo 9. januarja pri 

obeh svetih mašah.  

 

J u t r a n j a  m o l i t e v  
 

Gospod, 

zahvaljujem se ti za dan, ki ga prejemam iz tvojih 

rok. Pripravil si ga zame, tako da v njem ni ničesar 

preveč in ničesar nepotrebnega. Ta dan je 

mojstrovina, kot nalašč ustvarjen zame. 

Že sedaj se ti zahvaljujem za vse radosti in 

priložnosti, za čudenje, ki si jih umestil vanj, pa 

tudi za vse težavne trenutke, ki bodo zame 

priložnost za rast. 

Milostno mi nakloni, da bom vsak trenutek v 

hvaležnosti živel združen s teboj. Amen. 

 

 

ŽUPNIJSKA CERKEV JE ZA OSEBNO 

MOLITEV ODPRTA VSAK DAN  

OD 9-IH DO 18-IH 

 

Adoracija pred Najsvetejšim zakramentom je vsak 

četrtek od 21-ih do cca. 22-ih. 
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