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K o n e c  
 

Vse na tem svetu se ravna po načelu: sedem debelih krav in 

sedem suhih krav (1 Mz 41,27) Nobena stvar ni večna, ne 

obilje ne pomanjkanje. In nobena stvar, nobeno občutje, 

nobeno stanje ni večno, razen Boga. Vse na tem svetu je 

minljivo in vsega je nekoč konec: trpljenja in veselja.  

 

Konec pa ni nikdar konec. Konec pa je vedno začetek. Za 

nevernega lazenje črvov v krsti ali pepel v rjasti žari. Za 

vernega večno življenje v nebeškem kraljestvu. Za nekatere 

konec agonije, pomeni začetek lepšega in boljšega življenja. 

Za nekatere pa konec lepšega, boljšega življenja pomeni 

začetek agonije. Slaba ocena v šoli ni konec sveta, pomeni 

samo, začetek večjega truda in s tem tudi večjega znanja.  

 

Vsak odgovarja za svoje grehe in ob koncu vsak dobi plačilo 

za to, kar je dobrega ali slabega delal. To je nauk Boga, ki ga 

Cerkev nenehno oznanja. In še nekaj je nauk evangelija: če 

scagaš pet minut pred koncem ne dobiš plačila. In če začneš 

pet minut pred koncem dobiš isto plačilo, kot da bi delal od 

začetka. Teh pet minut in dejstvo da smo konec koncev pred 

Bogom vsi enaki, pa je poleg evharistije najtežja stvar za 

razumevanje krščanstva.   

 

Ne moremo niti tekmovati, če ne vemo, kdaj približno je 

konec. In ko tekmujemo ne pozabimo na tistega, ki je zadnji. 

Osvojeno prvo mesto je veliki meri odvisno od tega, kdo bo 

zadnji. Bogu moramo biti hvaležni, da je vse urejeno tako kot 

je urejeno. Ker je konec tudi vedno začetek. Kakšen začetek 

pa bo, pa je odvisno od naše vere in zaupanja Bogu.  

 

 



 

MAŠNI NAMENI OD 1.7.2021 DO 31.7.2021 
 

Razpored mašnih namenov je samo v tiskani verziji, ki jo lahko dobite v 

župnijski cerkvi oz. oglasni deski.  

 

MAŠNI NAMENI ZA MESEC AVGUST 
 

Mašni nameni za mesec avgust, se bodo zbirali od 27.6. do 4.7., oddate 

jih tako, da v zaprto kuverto v kateri je mašni namen in dar oddate v 

župnijski nabiralnik. 

 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 

 
Krištofovo nedeljo bomo obhajali 25.7.2021. Po obeh svetih mašah bo 

blagoslov avtomobilov.  

 

LEPOTA KONCA 
 

Končati je mnogo težje kot začeti. Začetki so 

običajno povezani z majhnimi stvarmi, odrekanji 

katere jih vložimo v neko stvar, odnos. In 

običajno pozabimo na te vložke. Ko pa je 

potrebno končati takrat pa se velikokrat zatakne, 

ker je v igri mnogo različnih dejavnikov.  

 

Določeni aspekti našega življenja se končajo 

sami od sebe: ker tako predpostavlja narava ob 

smrti, oz. na to vplivajo dogodki časa in prostora 

časi in prostori kot se npr. odnos med zakoncema 

počasi ohladi in zakon razpade. Nekatere aspekte 

pa moramo končati, kadar je očitno, da posledice 

vodijo v zlo. Ki ga ne smemo nikdar odobravati 

pod nobeno ceno.  

 

Obstaja posebna teološka veda, ki se ukvarja z vprašanjem konca. To je 

eshatologija. Ker vernike bolj kakor začetek vedno skrbi, kako bo, ko bo in 



 

seveda kdaj bo prišel dokončni konec. Eshatologija se dotika tistih vprašanj 

vere, ki zadevajo končne zadeve. In podaja odgovore v skladu z naukom 

vere.  

 

Toda, ko je za običajne ljudi konec nečesa ali nekoga katastrofa. Pa je za 

vernika konec tudi vedno začetek. Krščanstvo temelji na spreobrnjenju. Ko 

lahko pustiš za sabo preteklost, požgeš vse mostove in začneš znova. Vedno 

znova in znova. Bog nam daje neugasljivo pravico, da začnemo znova. Ta 

nov začetek se v Svetem pismo znova in znova ponavlja od Adama in Eve, 

Sodome in Gomore do Jezusovega vstajenja od mrtvih. Lot je zapustil 

grešno Sodomo. Ni se oziral nazaj, temveč je zaupal Gospodu in šel naprej. 

Lotova žena pa ni zaupala Gospodu, temveč se je ozrla nazaj. Ter postala 

solnat steber. Tipično takrat, kakor danes, ko se preveč oziramo nazaj, 

postajamo solni stebri.  Brat izgubljenega sina iz evangelija se je oziral nazaj, 

na grešno bratovo preteklost in ga ni mogel sprejeti spreobrnjenega in 

spremenjenega, ter zato postal zagrenjen in tečen.  Tipično. Juda Iškariot je 

iskal pravičnost na zemlji in ker je ni našel se je razočaran obesil. In tako 

dalje, in tako dalje, v neskončnost…. 

 

Bog ne daj, da bi se Gospod Bog preveč oziral v našo preteklost. Če bi to 

počel bi bili za vekomaj prekleti in izgubljeni. Zato pri spovedi odpusti in 

pozabi naše grehe. Ker Bog vedno daje možnost za nov začetek, za 

spreobrnjenje, za življenje. Če ne v tem prostoru in času, pa v drugem.  

 

Zato ni moder tisti človek, ki vztraja v nemogočem, brezupnem stanju, času 

in kraju, ki je po svoji naravi obsojen na prekletstvo in propad. Moder človek 

je tisti, ki upa v Gospoda, ter si upa v primernem trenutku – temu trenutku 

pravimo kairos – trenutek milosti – končati, se spreobrniti, ter začeti z nova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

OSTANITE V MENI 
 

 

Češki teolog in filozof Tomaš Halik, v svojih delih opisuje, razlaga težave, 

dileme in probleme sodobnega kristjana. Velikokrat so dotika boleče teme 

oddaljevanja večine vernikov, a obenem tudi razveseljivega fenomena 

spreobrnjenih kristjanov, ki v Jezusu znova najdejo rešilno bilko in se 

vračajo v naše skupnosti prenovljeni, poglobljeni.  

 

Kot največjo težavo sodobnega krščanstva, zaradi katerega se oddaljuje 

večina kristjanov, vidi v preprosto površnem dojemanju vere. Kot toliko 

drugih stvari v našem življenju, nas krščanstvo samo oplazi. Sodobni 

kristjan se mora prav gotovo precej bolj potruditi, kakor njegovi starši ali 

stari starši. Ponudbe je na »duhovnem trgu« ogromno. Skorajda ne najdemo 

knjige ali revije, članka na FB, ki svoje vsebine ne bi zavile v tančico 

duhovnosti. Tako na materialnem fizičnem, kakor na osebnem področju: 

večinoma pa se samo plazimo in dotikamo. Od vsega dotikanja je naša 

zunanjost postala trda in neobčutljiva. Skozi takšno 'trdo kožo' bo tudi vera 

težko prodrla. Svojo duhovno podhranjenost skušamo blažiti s 

tradicionalnimi mažami, ki pa so velikokrat vraževerne. Pri zgolj površnem 

tradicionalnem dojemanju vere, se le ta hitro sprevrže v vraževerje, v 

blebetanje o katerem nas Jezus posebej opozarja (prim.: Mt 6,7) Vera nas 

mora osvobajati spon tega sveta, nam mora omogočati svobodno, prosto 

dihanje. Takšna vera pa prihaja zgolj iz poglobljenega, osebnega odnosa.  

 

S samo zunanjim Bogom tradicije, »Kristusom po telesu« ne bomo nikoli 

bili dosegli svobode in radosti plešočih Božjih sinov in hčera. Ostali bomo 

karikatura tistega »duha otroštva«, ostali bomo infantilni, nezreli, okorni, 

nezmožni odgovornosti.  

 

V Kristusu, ki skozi križ prehaja k Očetu, nas Bog zapušča, da bi nam 

ponudil prostor svobode in odgovornosti – prostor Duha, v katerem lahko 

Kristusa znova odkrivamo; nikakor ne več na površini ampak v globini. Ne 

v zasebni izbici vase zaprte in okoli same sebe krožeče pobožnosti, ampak 

v globini dejanskosti, v katero smo postavljen in katere del smo (Halik T., 

Dotakniti se ran, KUD Apokalipsa, Ljubljana 2010) 

 



 

Skozi fizični prostor sakralne stavbe vstopamo v metafizično prostor Jezusa 

Kristusa. Preko zakramentov, ki se hranijo in delijo znotraj sakralnega 

prostora vstopamo v Boga in Bog v nas. Ko v nedeljo vstopamo v cerkev, in 

ko pri nedeljski sveti maši prejmemo sveto evharistijo, vstopamo v Jezusa 

Kristusa, vstopamo v občestvo Svete Trojice in tako se uresničuje Jezusova 

preroška beseda: »Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama 

roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni«. (Jn 

15,4)  

 

Kdor si upa vstopiti v Kristusovo resničnost, bo doživel korenito 

spreobrnjenje. Število takih spreobrnjencev se počasi, a vztrajno veča. 

Zamenjujejo prazne prostore naših cerkvah, iz katerih izginjajo tradicionalni 

verniki, ki jih od zunaj plazeča in dotikajoča duhovnost ne more zadovoljiti. 

Vsak je vabljen, da vstopi v Kristusa, toda vstopamo vedno skozi odprtino – 

vrata, peterih Kristusovih ran. da skozi križ, rane, vstopa v Jezusa Kristusa, 

ostaja v Jezusu in Jezus vstaja v njem.  

 

 

 



 

Župnijska pisarna 

je odprta po 

predhodnem 

dogovoru. 

 

Mašni nameni se 

pobirajo za mesec 

avgust se bodo 

zbirali samo od 

26.6. do 4.7.  

Oddate jih tako, da 

v poštni nabiralnik 

na župnišču oddate 

kuverto v kateri je 

mašni namen in dar. 

 

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 

 

M o l i t e v  p r e d  

t a b e r n a k l j e m  
 

 

Jezus, ti se pred menoj. 

Jezus, ti si za menoj. 

Jezus, ti si na moji desni. 

Jezus, ti si na moji levi. 

Jezus, ti si nad mano. 

Jezus, ti si pod mano. 

Jezus, ti si v meni. 

Jezus, jaz sem v tebi. 

Jezus, skupaj sva eno. 
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