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Z V E Z D A  
 

je Svetim Trem Kraljem kazala pot do Zveličarja. To ni bila 

kakršna koli zvezda. Bil je nenavaden naravni pojav, ki je 

pritegnil pozornost treh modrecev, ki jim običajno pravimo 

Sveti Trije kralji. Preučevali so svete spise in prišli do 

spoznanja, da jih bo ta zvezda pripeljala do novorojenega 

kralja, ki bo vzpostavil nebeško kraljestvo. 
 

Blagor njim, ki so imeli zvezdo in so ji lahko sledili. Kaj 

imamo pa mi?!?  Če je pri Bogu kaj navadnega, je to, da je 

pri njem vse nenavadno. Ko živimo navado, tradicijo, rutino, 

potem se zna zgoditi, da bomo spregledali Boga. Kakor so ga 

spregledali farizeji in Herod. Še več, zaspali so in ta 

nenavadnost jih je prebudila, ter prestrašila. In ta strah je 

okrnel njihova srca. Da niso sprejeli Božjega Sina Jezusa 

Kristusa.  
 

Tudi v našem življenju se dogaja marsikaj nenavadnega. 

Srečujemo se z ljudmi, ki pretresejo naše navade, rutine. 

Pridejo dogodki, ko moramo zaviti iz ustaljene poti in 

znajdemo se v nečem popolnoma drugačnem. To so te 

Betlehemske zvezde, ti nenavadni pojavi. Lahko se jezimo, 

užaljeno zaloputnemo z vrati in zamudimo priložnost, da bi 

lahko zaupali v Gospoda in ga našli ravno tam, kjer bi ga 

najmanj pričakovali. Nihče ni pričakoval, da se bo Jezus rodil 

v Betlehemu, v hlevu. Pa se je! 

 

V novem letu, ki prihaja Vam vsem želim, da bi v vsaki še 

tako nenavadni stvari, dogodku, videli priložnost, kar je 

zvezda bila, za globok in oseben odnos z Jezusom Kristusom 

in posledično s svojo sorodno dušo. 

 

 



 

 

 
 
 

Prav poseben pripomoček za verovanje srečujemo praktično vsak teden, a 

malo se zaveda pomena tega pripomočka. Ta pripomoček se imenuje vrata 

in to katerakoli vrata temveč vrata cerkve, vrata bogoslužnega prostora.  

 

Cerkvena vrata označujejo začetek posebnega prostora in časa, kjer človek 

lahko pride na srečanje z Bogom. Svet religije od vekomaj pozna posebne 

svete prostore in čase, v katerih so častili kar pač so že častili. Ti sveti kraji 

niso bili izbrani naključno, temveč so obstajali tam, kjer so bili za tisti čas 

in tisti rod pomembni, bodisi iz strateškega razloga, bodisi zaradi naravnega 

(posebno oblikovana sklala ali drug naravni pojav), bodisi zaradi 

nadnaravnega.  

 

Tako se tudi Jezus ni rodil kar tako v nekem naključnem kraju, temveč v 

Betlehemu, ki po judovski tradiciji pomeni kraj kralja Davida. Tudi ni kraj 

njegove smrti in vstajenja prepuščen naključju, temveč je to moral biti 

Jeruzalem, natančneje kraj Lobanje – Golgota.  

 

Prvi bogoslužni prostori kristjanov so nastali v katakombah, ob grobovih 

mučencev, svetnikov, pa tudi na kraju nekdanjih rimskih, grških ali drugih 

templjev. Kakor so kasneje bile mnoge krščanske cerkve spremenjene v 

mošeje, templje itd. Skratka vernik - kristjan potrebuje poseben prostor in 

poseben čas, da pride v kontakt s presežnim, torej z Bogom.  

 

Tako razločujemo med posvetno in sakralno arhitekturo. Ko vernik prestopi 

prag cerkve v bistvu prestopi prag upanja, saj se onkraj cerkvenih vrat 

začenja nov, nadnaraven svet, kjer ni nič tako, kakor je zunaj cerkve. In 

prestopiti cerkveni prag je marsikoga najtežji korak, tako po, kakor pred II. 

PRIPOMOČKI ZA VEROVANJE 



 

vatikanskim koncilom, ker za to pač potrebuješ nek višji razlog, kakor zgolj 

potreba po katerikoli svetni stavbi in vsebini, ki jo ta svetna stavba ponuja.  

 

Pred cerkvenimi vrati se končuje svet vsakdanjika, svet v katerem SE ZDI, 

ampak samo zdi, da vlada zlo. Eksorcisti znajo potrditi, da od hudiča 

obsedena oseba ne more prestopiti praga cerkve, oziroma podivja, ker se 

hudič z vso silo upira, da bi se srečal z Bogom. Medtem ko se onkraj 

cerkvenih vrat začenja nov svet, svete presežnega, svet Boga, svet upanja.  

 

Prav posebej pride do izraza v času svetega leta. Ko papež odpre t.i. »sveta 

vrata« in vsak, ki vstopi skozi ta vrata, če opravi predpisane pogoje, prejme 

popolni odpustek.  

 

Ta nov svet, ki se 

začenja okraj cerkvenih 

vrat včasih ponazarja 

tudi portal nad ali koli 

vrat. Pri nekaterih 

cerkvah je ta prav 

posebej okrašen. Tako 

na primer je pri gotskih 

katedralah glavni vhod 

v cerkev bogato 

okrašen s kipi 

svetnikov, angelov itd. 

Tako nas angeli in 

svetniki vizualno 

naravnost vabijo, da vstopimo v cerkev pred Najsvetejši zakrament in res je 

poseben občutek, ko človek vstopi skozi tako lepo okrašena vrata. Poseben 

primer takega vhoda lahko najdemo tudi pri nas. Vabljeni k izletu v Špitalič 

pri Slovenskih konjicah, kjer si lahko v cerkvi Marijinega oznanjenja, 

ogledate tak portal in prestopite prag upanja.  

 

Glavna cerkvena vrata v Dolenji vasi niso nič posebnega. Razen tega, da so 

malce večja. Tudi zato je bila postavljena bogato okrašena rešetka, ki ne 

samo varuje bogoslužni prostor in obenem dopušča, da je župnijska cerkev 

odprta, da se lahko vsak od 9-ih do 18-ih osebno sreča z Jezusom, temveč ta 



 

rešetka tudi ponazarja, to, da zapuščamo svet naravnega in vstopamo v svet 

nad naravnega.  

 

Cerkvena vrata so velikokrat z razlogom masivna in težka, da nas opomnijo, 

da nekaj zapuščamo naravni svet in vstopamo v poseben sakralni prostor, 

kjer so malce drugačna pravila obnašanja in ravnanja, da stopamo pred 

obličje Boga, kajti »ozka in tesna je pot v nebo« (prim.: Mt 7,14) Težka 

masivna vrata so opozorilo, da moramo k Bogu pristopati s ponižnim in 

preprostim srcem, »ponižnih ovc gre veliko v en hlev« (prim.: Jn 10,1) 

 

Tako nas cerkveni vhod, vključno s portalom in masivni vrati opomni, da 

stopamo pred obličje Boga. Ter nam tako pomaga k zavedanju o Božji 

vsemogočnosti, k zavedanju, da upanje umre zadnje. Kajti ko vstopamo 

skozi cerkvena vrata prestopamo prag upanja, vedno znova zapuščamo ta 

lep in kruti svet in vedno znova vstopamo v še lepši svet, svet Boga.  
 

 
 

Vsi starši, kateri bi radi, da Bog njihovim otrokom podeli dar vere, lahko 

svoje otroke prinesejo h krstu.  

 

15. januarja. Obvezna priprava na krst, ki se jo udeležijo starši in botri bo 

11. januarja ob 19-ih. 

 

Pred pripravo naj se starši oglasijo v župnijski pisarni ob petkih od 16-17, 

zaradi vpisa v krstno knjigo. Datumi priprav na krst se lahko spremenijo, 

spremljajte aktualna tiskana in nedeljska oznanila.  

 

 

 

ZAKRAMENT SV. KRSTA 



 

 
 

 

V mesecu decembru bo verouk potekal: 

 

Od 1. do 5. razreda: 9.1.2023 in 23.1.2023 

 

Od 6. do 8. razreda: 16.1.2023 in 30.1.2023 

 

 

 
 

Urnik svetih maš: 

 

Ponedeljek, sreda, četrtek in petek ob 18-ih 

Torek in sobota: 8-ih 

Nedelja ob 8-ih in 10-ih 

 

Urnik svetih maš se lahko spremeni. Spremljajte nedeljska oznanila! Ob praznikih je 

urnik svetih maš napisan posebej!  Mašni nameni se pobirajo na prvi petek v času 

uradnih ur za naslednji mesec (npr. marca za april) 

 

Župnijska cerkev je za osebno molitev odprta 

vsak dan od 9-ih do 18-ih 

 

 

MAŠNI NAMENI – JANUAR 2023 

VEROUK 2022/2023 



 

 
Zakrament svete spovedi lahko opravite (razen če pride kaj vmes): 

• pol ure pred večerno sveto mašo  

• po dogovoru 

 

Ob zadnji (smrtni) uri, oz. ko opazite, da se življenje zaključuje, poskrbite, da 

boste prejeli poslednje zakramente! Zvoniti po toči je prepozno! Ker noben 

človek ne more biti 24 ur na dan, 365 dni na leto na razpolago, se včasih zgodi, 

da nisem na razpolago. V tem primeru se obrnite na sosednje župnije.  

 

 

Seznam mašnih namenov je na voljo zgolj v 

tiskani obliki oznanil oz. na oglasni deski! 

 

 
 

• 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 na voljo zgolj v tiskani 

obliki oznanil oz. na oglasni deski! 
 

BRALCI BERIL 

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 

 

Župnijska cerkev 

je odprta vsak dan 

od 9-ih do 18-ih 

(19-ih poleti) 

Glas svetega Roka – oznanila župnije Dolenja vas 

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

E-mail: ales.pecavar@rkc.si 

Razno 
 

 

08.01.2023  nas bodo pri obeh svetih mašah  

         obiskali Sveti Trije Kralji. 

 

02.2.2023 bo svečnica in blagoslov sveč. Če  

želite imeti blagoslovljeno svečo jo 

prinesite s seboj.  

   

Sveti Trije Kralji 
 

niso prinesli samo zlata, kadila in mire, to je še 

najmanj, temveč so Jezusa počastili tako, da so 

predenj pripeljali sami sebe. Pustili so vse, kar 

so bili in počeli, ter odšli za neznano zvezdo, v 

neznan kraj, da bi počastili Nekoga, pa v bistvu 

dokler niso prišli sploh niso vedeli Koga. Mi pa 

vemo, Kdo je v tabernaklju. Mi pa vemo Kdo je 

v sveti evharistiji in sveti spovedi in svetem 

bolniškem maziljenju. Pa naredimo vse, da bi 

ga počastili? Ali uporabimo vse svoje talente in 

sposobnosti, da bi prišli do Jezusa? Naj nam 

Sveti Trije kralji, s svojim življenjskih zgledom 

izprosijo veselja do Jezusa.  
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