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O b l i ž  
 

Sem bolj štoraste narave, zato sem dobro seznanjen z 

uporabo raznih obližev in povojev. Če mesto ni docela čisto, 

se obliž ne prime. Podobno pravi kolega, ki polni steklenice 

z oljem: če embalaža ni čista, ni ne prehladna, ne pretopla, se 

etiketa ne prime. Podobno je z Božjo milostjo. Če naša duša 

in življenje nista v primernem stanju, se nas Božja milost, 

blagoslov in kar je pri Bogu dobrega ne more prijeti ali pa se 

hitro »odlepi«. 

 

Primerno stanje, da zakrament evharistije, razni blagoslovi 

»učinkujejo« tako, kot bi morali učinkovati, dosežemo samo 

preko spovedi. Res je, da lahko slabo dejanje ublažimo z 

dobrim dejanjem. Toda kolikokrat mora mož pobožati ženo, 

potem ko jo premlati? Slaba dejanja lahko delno poravnamo 

z dobrimi dejanji, a ostane masten madež greha, ki pa ga 

lahko očisti zgolj Bog. Za to je bila na Veliki petek prelita 

Jezusa kri na križu, in katera se preliva vsako nedeljo. 

 

Veliko kristjanov pri srcu že stiska, kako bo letos z 

blagoslovom jajc in šunke. Da ne omenjamo stampeda, ko se 

delijo tradicionalni verski rekviziti. Izgovarjamo se na 

tradicijo, a obenem se požvižgamo na tradicijo spovedi pred 

Veliko nočjo in velikonočnega obhajila. 

 

Naj bo celotni postni čas, resnično čas spreobrnitve, 

očiščenja Naj postna odpoved ne bo zgolj simbolična, 

ampak, dejanska, kronana s sveto spovedjo. Da bomo 

doumeli in živeli bistvo naše veroizpovedi: Božja ljubezen 

obuja od mrtvih.  

 

 

 



 

 

 
 

 

Bog nas ljubi. Ter ker nas ljubi hoče, da bi dosegli določeno zrelost, modrost, 

izobrazbo, svobodno, srečno življenje, kakor to hoče vsak starš. Zato pošilja 

preizkušnje, dopušča skušnjave in ovire, kakor to počne čisto vsak trener, 

tudi v še tako provincialnem in obskurnem nogometnem klubu. 

 

Mi pa seveda, kot vsak otrok mislimo, da nas Bog Oče, Bog trener ne mara, 

sovraži, da je sklenil zaroto zoper vsak užitek. Nato mi, užaljeni otroci 

popokamo vse igrače in zbežimo na prvo drevo. In ravno to bežanje je pa 

resnično zlo, ki ga počenjamo. Bežimo namreč proč od ljubezni. Zlo je beg 

pred ljubeznijo, ter za to grešimo: lažemo, prešuštvujemo, krademo, 

obrekujemo, opravljamo, sodimo itd.  

 

Ko bežimo od ljubezni, se tako počasi od nas umika dobrota. Zato pravi sveti 

Avguštin da je: »zlo umanjkanje dobrega«. Postni čas je torej namenjen 

temu, da nehamo bežati, da se nehamo igrati z nekimi nadomestki, ter 

postnimi sredstvi: post, miloščina, dobra dela, obnovimo dobroto, ki je v 

našem življenju zaradi bežanja pred Božjo dobroto umanjkala.  

 

Zla ne bomo nikdar izkoreninili. Kajti tudi zlo je tukaj po Božji volji. Zakaj 

Bog na primer ne uniči hudiča. Ga noče, ga ne sme. Kajti Bog je hudiča 

ustvaril kot nekaj dobrega. A čeprav je hudiču dobro umanjkalo, ga ne sme 

uničiti, ker potem ne bi bil več Bog. Kajti vse, kar Bog ustvari najprej ustvari 

kot dobro. Ni Bog kriv, da se je dobro sfižilo. In zato vse, kar Bog ustvari 

ne more uničiti, ker potem bi uničil samega sebe. Lahko pa Bog tudi zlo, 

uporabi, spreobrne v nekaj dobrega, kakor to vidimo pri Jezusu in Njegovih 

skušnjavah v puščavi.  

Zlo je torej prisotno v tem svetu. Borba proti zlu je že v naprej obsojena na 

propad, »kajti vsi, ki primejo za meč, bodo z mečem pokončani« (Mt 26,52). 

ZAKAJ ZLO? 



 

Ne, mi kristjani se ne borimo proti zlu, mi se borimo za dobroto. Mi skušamo 

obnoviti dobroto, ki je zaradi zla pri nas umanjkala.  

 

Postni čas je čas remonta, da vidimo, kaj  in kje smo in kaj nismo. Da vidimo 

in spoznamo, v katerih področjih našega odnosa z Bogom je nastalo 

pomanjkanje dobrega in se je razbohotilo zlo. To dobroto bomo skušali v 

svoje življenje povrniti preko posta, molitve in miloščine.  

 

Post – odpoved stvarem, dogodkom, užitkom, v našem telesu in umi 

povzročijo neko umanjkanje, krizo. Le to pa nas lahko odpre in požene proti 

Bogu. Človek, ki je sit, človek, ki uživa v življenju, delu, v raznih stvareh, 

ga ti užitki odvračajo od Boga. Po drugi strani nas nasičenost poleni, razvadi, 

ter ustvari iluzijo, da so stvari, dogodki samoumevni. Pa niso, kajneda? Post 

– odpoved, pa nas spomni na praznino, ki jo lahko dobimo, ko te minljive 

stvari, dogodki, užitki minejo. In ko minejo, kaj ostane? Če je nekje notri 

Bog, ostane Bog, če ga ni, ostane boleča praznina, pekel. S tem, ko se 

postimo, se odpiramo Bogu. 

 

Molitev je pomemben spremljevalec posta, odpovedi. Nobene krize, pa naj 

bo načrtna ali nenadna, ne moremo preživeti brez trdne zaslombe v Bogu. 

Če nas post, kriza odpirata presežnemu, nas molitev vodi k temu, utrjuje naš 

korak, ter daje smisel. Praznina, ki jo post povzroči, molitev posveti. Vendar 

s časoma ta praznina kliče k izpolnitvi.  

 

To izpolnitev pa napravimo preko miloščine – dobra dela. Ko se nečemu 

odpovemo, to nekako ostane. Če se npr. odpovemo belemu kruhu, drobnemu 

pecivo, le to ostane bodisi v naši špajzi, bodisi v denarnici. Ta presežek iz 

špajze ali denarnice pa lahko podarimo nekomu, ki tega v nobenem primeru 

nima. Tako postajamo počasi podobni Bogu. Kristjanovo življenje je 

imitatio Christi – posnemanje Kristusa, ki ima presežek ljubezni, zaradi 

katere se daruje na lesu križa, da mi živeli srečno, blagoslovljeno življenje. 

Bog ima presežek ljubezni, zaradi katere se Jezus sploh učloveči (Božič) in 

zaradi katere na koncu obudi Jezusa od mrtvih (Velika noč). Sveti Duh ima 

presežek ljubezni, zaradi katere mi lahko živimo življenje v milosti.  

 

 

 



 

 
 

Otroci 3. in 9. razreda, ki izpolnjujejo pogoje (nedeljska maša) bodo 8. maja 

prejeli prvo sveto obhajilo, 15. maja pa zakrament svete birme.  

 

 

 

 
 

Urnik svetih maš: 
 

nedelja:   ob 8-ih in 10-ih 

torek in sobota:  ob 8-ih 

ostale dni:   ob 18-ih 
 

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

praznikih je urnik svetih maš napisan posebej! Pri obisku svetih maš 

upoštevajte pogoje za preprečevanje COVID-19, ki bodo takrat v veljavi. 
 

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 
 

Adoracija pred Najsvetejšim zakramentom je ob četrtkih ob 21-ih. 

 

MAŠNI NAMENI – MAREC 

2022 

RAZNO 



 

 

SEZNAM MAŠNIH NAMENOV JE OBJAVLJEN SAMO V 

TISKANI OBLIKI OZ. NA OGLASNI DESKI. 

 

 
 

 

V milostnem postnem času bo potekal tudi verouk za starše in sicer: 

 

 7. marec ob 19-ih 

 
Verouk za starše bo potekal v župnijski cerkvi. Verouka naj se udeleži vsaj eden 

od staršev. Pri tem upoštevajte tiste predpise za preprečevanje COVID-19, ki 

bodo v tem času v veljavi.  

 
 

 
 

• 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 JE OBJAVLJEN SAMO V TISKANI 

OBLIKI OZ. NA OGLASNI DESKI. 

 

VEROUK ZA STARŠE 

BRALCI BERIL 

mailto:ales.pecavar@rkc.si


 

 

 

 

 

 

 

 

Verouk za 5., 4., 3., 2., 1., razred bo 07.03.2022 in 21.03.20222 

 

1400-1430 5. razred   

1430-1500 4. razred   

1500-1600 3. razred   

1600-1630 2. razred   

1600-1645 1. razred 
 

Verouk za 6., 7., 8., razred bo 14.03.2022 in 28.03.2022 

 

 

1430-1500 6. razred   

1500-1530 7. razred   

1530-1600 8. razred   
 

 

Verska vzgoja otrok je kompleksen projekt, h kateremu moramo pristopati 

celostno. Tudi če bi bil verouk 2x na teden, otrok pri verouku v najboljšem 

primeru dobi zgolj sistemsko potrditev domačega verskega življenja. To, 

kar otrok izve pri verouku pa brez zgleda staršev in družbe ne more 

praktično uporabiti. Verouk torej ne more nadomestiti praktičnega zgleda 

staršev. Nadvse pa je pomembna Božja milost, ki jo pridobimo ob 

navzočnosti Jezusa v svetih zakramentih.  

 

Starši opravičijo otroka, če ga ne bo k verouku. Zelo redkokdaj se zgodi, 

da se kdo opraviči, ker ga ne bo ali ga ni bilo v nedeljo pri maši. Pri 

verouku se otrok sreča s katehetom oz. župnikom. Pri nedeljski sveti maši 

pa se sreča z Božjo milostjo. In ta je za zveličanje potrebna, kakor se učimo 

pri verouku. Kaj je bolj potrebno opravičila naj vsak sam presodi. 
 

 

VEROUK 



 

Prosim, da odgovorite na naslednja vprašanja z »Da« ali »Ne«. Glede na 

odgovore, boste na koncu dobili odgovor: 

 

   Dejavnost staršev  Vpliv na otroka 

 

1. Ko greste na sprehod ali kdaj zavijete 

in vstopite v župnijsko cerkev, četudi 

samo za 5 minut. Kapelica sv. Marjete 

in cerkev sv. Ane ne štejeta, ker tam 

Jezus ni navzoč v Najsvetejšem 

zakramentu, zato tam ni Božje milosti. 

2. Greste k sveti maši tudi, če ste 

utrujeni, se vam ne da, ali pa ko pridete 

s zabave v nedeljo ob 3h zjutraj? 

3. Ko ste na počitnicah čez vikend 

(morje, smučanje) ali v svoj urnik 

vključite obisk svete maše v tistem 

kraju (državi), kjer počitnikujete.  

4. Ali vas je otrok že kdaj videl, da ste 

opravili spoved? Vas bo videl opraviti 

spoved pred veliko nočjo, kakor je to 

zapovedano. 

5. Skušate redno hoditi k obhajilu, ter se 

za vzdržite v primeru velikega greha, 

ter to otroku ustrezno razložite (ne 

grem k obhajilu, ker sem napravil 

velik greh in moram zato iti prej k 

spovedi. 

6. Ali doma kaj molite? 

7.  

Ta zgled otroku daje 

vedeti, da živite iz 

svoje vere, ter vero 

resno jemljete, kot 

vrednoto in pomoč v 

življenju. Otrok vas 

opazuje, ter se skuša 

po vašem zgledu 

ravnati. Tega noben 

verouk ne more dati in 

tega se pri verouku ne 

da naučiti. Tako otrok 

počasi dojame 

pozitivno vrednost 

vere in odnosa z 

Bogom. Tudi če se 

kasneje oddalji od 

vere, bo na stara leta 

še vedno nekaj imel.  



 

8. Imate kakšen objektivni razlog, da ne 

morete peti v cerkvenem pevskem 

zboru ali brati Božje besede ob 

nedeljah? 

9. Ko so delovne akcije okoli cerkve, se 

jih udeležujete.  

10. Ali se trudite biti aktivno udeleženi v 

župnij in ste v pomoč pri 

gospodarskem in pastoralnem 

upravljanju župnije? 

11. Ko bo pred veliko nočjo čiščenje 

župnijske cerkve, se boste tega 

udeležili, boste dali to prednost pred 

vsemi ostalimi dejavnostmi.  

12. Če otrok lepo in dobro bere ga kdaj 

spodbujate, da bi se pridružil skupni 

bralcev Božje besede. Ali pa če ima 

posluh k cerkvenemu pevskemu 

zboru? 

13. Ali otroka spodbujate k ministriranju 

(tudi pri pogrebu), pobiranju puščice.  

14. Je vaš otrok vpisan k skavtom? 

15. Ali ste otroka vpisali h gasilcem, ga 

spodbujate, da je udeležen pri kakšni 

prostovoljni dejavnosti v kraju? – to je 

čista evangeljska dobrodelnost.  

 

 

Cerkev, vera, to ni 

krožek, temveč je 

način življenja v 

skupnosti. Kjer je vsak 

pomemben in vsak 

lahko po svoje 

prispeva tako k 

bogočastju, kakor k 

kupni blaginji. 

 

Ko se udeležujete 

skupne molitve in ko 

pomagate pri 

gospodarskem in 

pastoralnem delovanju 

župnije, s tem zgledom 

 vzgajate samo v 

zrelega, odraslega in 

odgovornega kristjana.  

Otrok to po vašem 

zgledu sprejema in 

tudi živi. Vera, župnija 

mu ni breme, temveč 

vrednota. Tako bo 

prepoznal vrednote 

tudi v širši družbi, ter 

bo dober član vsake 

družbe. 



 

16. Ali otroka v nedeljo pripeljete samo ob 

koncu maše, ko se delijo listki? 

17. Ali se večkrat zgodi, da ste v nedeljo 

vsi bolni, v ponedeljek pa doživite 

čudežno ozdravljenje? 

18. Ali v prisotnosti otroka preklinjate 

Boga. Opravljate, obrekujete Cerkev, 

ter ne morete o Cerkvi, duhovnikih, 

škofih, papežu najti in povedati nič 

lepega, dobrega? 

19. Ali se v prisotnosti otroka norčujete iz 

zakramentov? 

 

 

Če ste pri vprašanjih od 1 do 14 odgovorili pritrdilno in od 15-16 

negativno, vam lahko samo čestitam. Živite iz svoje vere in to svojo vero 

tudi izpovedujete, ter s svojim zgledom otroka celostno versko vzgajate, 

ter mu pomagate vzpostaviti zdrav in primeren odnos z Bogom. Za vašega 

otroka verouk deluje pozitivno – kot potrditev domačega verskega 

življenja. Minimum verouka, ali občasna odsotnost verouka za otrokov 

verski razvoj in odnos z Bogom ne predstavlja grožnje. Otrok za to ne bo 

nič prikrajšan. 

 

Če pa ste pri vprašanjih od 1 do 14 odgovorili negativno in od 15-16  

pozitivno, potem pa vam sporočam, da ste lahko zelo zaskrbljeni. Svoje 

vere ne živite in je ne izpovedujete. Zato verouk, tudi če bi bil 4x tedensko, 

in tudi če bi otrok doktoriral iz teologije, deluje negativno – verouk ne daje 

otroku potrditve domačega verskega življenja. Še več, otroka to zmede, saj 

pri verouku govorimo eno, doma pa počnete čisto nekaj drugega ali celo 

tretjega. V tem primeru otroka hote spravljate v stisko.  
 

 

Kako naj otrok ob 

takih in podobnih 

negativnih zgledih 

veruje v lepoto in 

dobroto Boga. Otrok s 

tem Boga, verouk 

doživlja kot nasilje in 

k temu ga silijo starši. 

Namesto, da bi mu bila 

vera v pomoč, mu bo v 

breme.  



 

 
 

 

Vabljeni k skupni molitvi križevega pota na župnijskem dvorišču vsak 

postni petek ob 17.30. Zberemo se pri prvi postaji na župnijskem dvorišču. 

Zaključimo v župnijski cerkvi, križevemu potu sledi sveta maša. Če se bo 

križev pot končal pred 18-ih, se bo prej sveta maša tudi začela prej. Molitev 

križevega pota bo potekala ob vsakem vremenu. Vzdržujte razdaljo 1,5 

metra ter ostale ukrepe za preprečevanje epidemije, ki bodo takrat v veljavi.  

 

 

 
 

 

V postnem času, kot času duhovne prenove, se spodobi, da očistimo tudi 

kraj, v katerem obhajamo in hranimo Najsvetejši zakrament. Zato Vas 

soboto 2. aprila vabim k čiščenju župnijske cerkve. Čiščenje se bo pričelo 

ob 14-ih.  

 

 

 

KRIŽEV POT 

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 



 

 
 

In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako 

preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko 

razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in 

popolno. (Rim 12,2) 
 

Nobena slaba navada, ali razvada se ne more odsloviti, in nič se en bo 

spremenilo, če naše misli ostajajo slabe. V postnem času imamo lahko 

raznovrstne postne akcije, lahko se bičamo ali kako drugače pokorimo… in 

vendarle lahko človekova hudobija narašča, se ne zmanjšuje, če je vse 

človekovo »mišljenje in hotenje njegovega srca ves dan le hudobno« (1 Mz 

6,5). 

 

Zaslužni papež Benedikt XVI: »Postni čas pomeni, da posebej pazimo na to, 

kar prihaja v naše srce. V postnem času intenzivno pazimo, kaj govorimo, 

mislimo in delamo. Iz malenkosti gradimo neke večje, polnejše stvari«. Zato 

se bomo v postnem času trudili:  

- da za vsako slabo stvar, ki jo na sočloveku vidimo ali slišimo poiščemo 

dve dobri 

- se izogibamo opravljanju, obsojanju, sojenju in kritiziranju, če pa smo v 

družbi, ki to počne jasno rečemo ne, oziroma skušamo pohvaliti, hvaliti, 

opravičiti 

- ne gledamo in ne poslušamo TV in radio poročil, ali pa raznih oddaj, ki 

»dobrohotno« razkrivajo zlo. Če samo o zlu poslušamo, bomo težko videli 

dobro. Ne se bati, da bi kaj zamudili. Če bo slučajno konec sveta bomo o 

tem primerno obveščeni. Čas, ki bi ga posvetili televiziji ali radiju, 

zapolnimo, da preberemo kakšno pobožno knjigo, Sveto pismo ali pa v tem 

času naredimo dobro delo 

POST MISLI 



 

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 

 

P o s t n a  m o l i t e v  
 

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 prsim za, 

spreobrnitev sebe in svojih bližnjih. 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. 

 

mailto:ales.pecavar@rkc.si

