
 
 
 
 
 

Kultura 
 

Beseda kultura izhaja iz latinske besede colere, kar pomeni gojiti in se nanaša 
na vse človekove dejavnosti, v sklopu katerih nekaj gojimo. Človek goji tako 
na področju tehnike, umetnosti, znanosti, kakor tudi v poljedelstvu in 
živinoreji. Najpogosteje pa se ta izraz uporablja pri človekovi dejavnosti, ki je 
namenjena gojenju višjih duhovnih interesov. Kulturniki v tem smislu so vsi 
tisti ljudje, ki del svojega življenja namenjajo gojenju različnih dejavnosti, ki 
so namenjene oplemenitenju človekovega življenja, kot je na primer glasba, 
ples, film, gledališče, slikanje, fotografiranje itd. Ta dejavnost nima nobenega 
drugega namena, da oplemeniti in ovrednoti človekovo življenje.  
 
Da je človek plemenit in kulturen človek ni potrebno imeti malo več denarja 
pod palcem, tudi ni potrebno imeti doktoratov z grozno zapletenimi naslovi. 
Tudi ni potrebno prosti čas preživeti s knjigami v rokah, ki jih niso razumeli 
niti tisti, ki so jih napisali. Da je človek, kulturen človek je potrebno samo, 
uporabi talente, ki mu jih je Bog dal. Vsak ima srce in vsak lahko v svojem 
srcu goji lepe in dobre misli iz katerih se razvijejo lepe in dobre besede, ki v 
končni fazi vodijo v lepa in dobra dejanja. Lepa in dobra, ki človeka in 
njegove sočloveka oplemenitijo, razveselijo, razvedrijo, skratka polepšajo dan. 
Nekaterim je Bog dal celo več talentov, tem običajno pravimo umetniki: 
bodisi v glasbi, v besedi ali v ročnih delih.  
 
Kulturen človek je torej lepo in dobro misli, govori in dela do sebe in bližnjih. 
Je spoštljiv in razumevajoč do tistih, ki mislijo, govorijo ali delajo drugače. 
Tako naj bi bil kristjan kulturen človek, saj spoštuje tuje misli, govore in 
dejanja, kakor ga spoštuje Jezus, ki ne obsoja ali sodi, temveč sprejema, 
odpušča in Odrešuje, skratka z evangelijem želi oplemenititi naša življenja. 
 
 

župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVIII., št. 2,         
28. januar 2018 
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KULTURNI DAN 
 
8. februar je osrednji slovenski kulturni praznik in državni praznik – dela prost 
dan in ga obhajamo na obletnico smrti dr. Franceta Prešerna. V naši župnij ga 
bomo obeležili v petek 9. februarja po večerni sveti maši ob 18.30, s 
predvajanjem prve opere v slovenskem jeziku – Gorenjski slavček. Glasbo je 
napisal Anton Foerster, libreto (besedilo) Luiza Pesjak.  
 

PEPELNIČNA SREDA 
 
V sredo 14. februarja začenjamo letošnji postni čas. Cerkev za postni čas 
določa posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo (14. 2.) 
in na veliki petek (30. 3.). 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. 
 

LASTNOSTI BOGA 
 
Vsaka stvar na tem svetu ima lastnosti, preko katerih to stvar prepoznavamo, 
sprejemamo. Tudi Bog ima svoje lastnosti, ki so: enost, resničnost, dobrota, 
dobrota in lepota. Bog je eden. Ni jih več. Res je, da obstaja Bog Oče in Bog 
Sin in Bog Sveti Duh, toda te tri osebe v sebi niso razdeljene, ker ena brez 
druge ne more obstati, kakor pravi Jezus: »Če je hiša sama proti sebi 
razdeljena, takšna hiša ne more obstati« (Mr 3,25). Bog pa obstaja in zaradi 
njega cel svet.   
 
Ker Bog obstaja je resničen. Ni izmišljotina, ni nek mit, legenda, pravljica za 
lahko noč. Je živ in resničen. To spoznavamo preko zakramentov. Če Bog ne 
bi bil resničen, potem tudi zakramenti ne bi učinkovali. Preveč čudežev se 
zgodi in preveč molitev je uslišanih, da bi lahko rekli, da je Bog neresničen.  
 
In ker se v življenjih ljudi dogaja toliko dobrih stvari zaradi Boga, je Bog 
dober. V Njem ni niti najmanjšega, kakor atom velikega zla. Popolnoma 
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nemogoče je, da bi Bog napravil zlo. Ga sicer dopušča, vendar vedno za naše 
dobro. Zlo ni v Božjem načrtu, vendar lahko še tako grozno zlo, še tako veliko 
katastrofo spremeni v nekaj dobrega.  
 
In zato je Bog lep. In ker je lep je privlačen, privlačen še posebej do tistega, ki 
v svojem življenju potrebuje nekaj celotnega, resničnega, dobrega in lepega. 
 
Človek pa je ustvarjen po Božji podobi. Se pravi se vse lastnosti Boga 
odražajo tudi v človeku. Vsak človek je torej eden. Na svetu ni dveh enakih 
ljudi. Tudi enojajčni dvojčki se v določenih lastnostih razlikujejo. Vsak človek 
je resničen, ni iluzija ali privid. Vsak človek je zato občutljiv na različne 
dražljaje. Vsak človek je dober in vsaka stvar, ki jo Bog ustvari je dobra po 
svojem bistvu. Tudi vsi zločinci in največji diktatorji 20. stoletja so se rodili 
kot dobri ljudje. Človek je tisti vse pokvari, bodisi sebe, bodisi vse, kar je na 
tem svetu. Človek je tisti, ki dela greh. In vsak človek je lep. Na svetu ni grdih 
ljudi. Pregovor sicer pravi, da »imajo vsake oči svojega malarja«, vendar moje 
oči niso kriterij za vse ljudi. 
 
S temi besedami Vas vabim v letošnji postni čas. Poizkusimo najprej odkriti, 
kako smo za Boga edinstveni, resnični, dobri in lepi. Poizkusimo v postnem 
času preko postnih vaj odstraniti vse, kar nas v sebi razdeljuje, vse iluzije in 
privide in laži, vso zlo in vso grdobijo, da se bomo lahko videli in ljubili, 
kakor nas vidi in ljubi Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Kajti ko bomo lahko 
ljubili in spoštovali sami sebe, bomo lahko ljubili in spoštovali tudi svojega 
bližnjega (prim. Mt 5,43).  
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 

 10.2.2018 skupina Dejak Andreje, Prigorica 18 
 24.2.2018 skupina Vidervol Anice, Rakitnica 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 prvi teden v mesecu pol ure pred večerno sveto mašo 
 v četrtek in petek pred večerno sveto mašo 
 vsak petek med 1500 in 1530 

 

Prejem ostalih zakramentov: 
 za sveti krst: druga nedelja v 

mesecu 
 sveti zakon: prijaviti vsaj mesec 

dni pred poroko v župnijski 
pisarni 

Za bolniško maziljenje in sveto 
spoved ni uradnih ur! Lahko se 
oglasite v župnišču oz. dogovorite 
za termin preko tel: 031/347-427 
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OBVESTILA 
 

 V ponedeljek 5. februarja odpade verouk za 9. in 7. razred. 
 Karizmatična skupina Prenove v Duhu organizira romanje v Međugorje, 

ki bo od 23. do 26. marca 2018. Cena je 150 € za prevoz in 3 polne 
penzione. Prijave se zbirajo v župnišču v Ribnici. 

 

BRALCI BERIL FEBRUAR 2018 
       
       

4. 2. 2018 – 5. navadna nedelja  18. 2. 2018 – 1. postna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih   ob 8-ih  ob 10-ih 

Mohar Marija 
Mihelič Marica 

 Oražem Bernarda 
Berkopec Anton 

 Dejak Andreja 
Merhar Marija 

 Gornik Špela 
Hočevar Andreja 

       

11. 2. 20178 – 6. navadna nedelja  25. 2. 2018 – 2. postna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih  ob 8-ih  ob 10-ih 

Trdan Martina 
Bojc Marjana 

 Henigman Mateja 
Trdan Klemen 

 Pogorelc Jana 
Levstik Damjana 

 Hočevar Mojca 
Oražem Stane 

Če kateri od bralcev/bralk želi na e-mail predhodno prejemati berila, naj mi to 
sporoči na moj e-mail: ales.pecavar@rkc.si  
 

OBNAVLJANJE in VZDRŽEVANJE 
 

Župnija Dolenja vas načrtuje obnovo podružnične cerkve svetega Vida v Rakitnici. 
Znesek te investicije bo znašal približno 23.000 €. 
 

Poleg tega projekta se je pred Božičem 2016 izkazal problem glede zvonjenja v 
župnijski cerkvi. Znesek te investicije se vrti okoli 20.000 €.  
 

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 7.1.2018 ste pri ofru za obnove darovali 1.092,68 €. Bohlonej in Bog povrni!  
 

Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 15.1.2018), ter različni darovi kot npr. 
darovi iz »rumenega nabiralnika«;: 605,17 €. 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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MAŠNI NAMENI OD 1.2.2018 DO 28.2.2018 
 

   

Četrtek, 1. februar Brigita  

ob 18-ih v Dolenji vasi Oražem Angela (P. 72) 
za nove duho. poklice in stan. pokl.,oddana  

Češčenje ob 17.30 

   

Petek, 2.februar Jezusovo darovanje-Svečnica  

ob 18-ih v Dolenji vasi Mustar Vladimir, 30. dan 
Dejak Roza, (P. 22), oddana 

Prvi petek. Ura usmiljenja ob 15-ih. 
 

   

Sobota, 3. februar Blaž  

ob 8-ih v Dolenji vasi 
 

Ilc Franc (Lonč. 41) 
France in starši Trdan, oddana 

Blažev žegen pri maši ob 8-ih 

   

Nedelja, 4. februar 5. navadna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 
ob 10-ih v Dolenji vasi Klun Karol 

ofer za obnove 
 

   

Ponedeljek, 5. februar Agata  

ob 18-ih v Prigorici Pogorelc Marija, 1. obl 
 za božji blagoslov in varstvo (P.75), oddana 

 

   

Torek, 6. februar Pavel Miki 

ob 18.00 v Dolenji vasi za blagoslov Prenove v Duhu 

 

   

Sreda, 7. februar Egidij  

ob 18-ih v Dolenji vasi za zdravje in božji blagoslov, Šol. Ul.  
   

Četrtek, 8. februar Hieronim 

ob 18-ih v Dolenji vasi Ivan in starši Zbažnik, Kostevc 3 
 Neža Trdan (Janja z družino), oddana 

 
Češčenje ob 17.30 

   

Petek, 9. februar Apolonija  

ob 18-ih v Dolenji vasi za varstvo njiv in gozdov pred zlom (P.105) Ura usmiljenja ob 15-ih 
  Operni večer: Gorenjski slavček 
   

Sobota, 10. februar Sholastika 

ob 8-ih v Dolenji vasi Jakob in Neža Pogorelec (Lonč. 31) 

 
 

   

Nedelja, 11. februar 6. navadna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 
ob 10-ih v Dolenji vasi starši Vidervol in Levstek, Lipo. 13 

 

   

Ponedeljek, 12. februar Evlalija  

ob 18.00 v Prigorici starši Zobec in brat Ivan (Prig. 73) 
 Kromar Karel (P. 22), oddana 

 

   

Torek, 13. februar Kristina  
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ob 8-ih v Dolenji vasi Bojc Alojzij  
   

Sreda, 14. februar PEPELNICA  

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

Marija in Janez Ilc, (Lonč. 31) 
Bojc Janez, Obrtniška 1 

Obred pepeljenja pri 
obeh mašah 

   

Četrtek, 15. februar Klavdij  

ob 18-ih v Dolenji vasi Trdan Rudi, obl. Češčenje ob 17.30 
 Oražem Angela (Košir Janez), oddana  
   

Petek, 16. februar Julijana 

ob 18-ih v Dolenji vasi Tekavec Anton in Robert, Hrib 1 

Ura usmiljenja ob 15-ih . 
Mladinsko srečanje ob 19-ih 

   

Sobota, 17. februar Teodor  

ob 8-ih v Dolenji vasi za pravo poklicno-življenjsko izbiro  
 Pahulje Alojz (starši Omahen), oddana  
   

Nedelja, 18. februar 1. postna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 
ob 10-ih v Dolenji vasi Milan  in starši Henigman, P.12, (France Grič) 

 

   
   

Ponedeljek, 19. februar Bonifacij  

ob 18-ih v Prigorici Čampa Anton in Ivanka (Vika) 
  

 

   

Torek, 20. februar Leon Sicilski  

ob 8.00 v Dolenji vasi Kralj Daniela, 30. dan  
   

Sreda, 21. februar Peter Damiani  

ob 18-ih v Dolenji vasi starši Šteblaj in Stane  
   

Četrtek, 22. februar Maksimilijan  

ob 18.00 v Dolenji vasi Bojc Karolina, Ignac, Pavel Češarek  
 za božji blagoslov in varstvo  (P. 75), oddano Češčenje ob 17.30 
   

Petek, 23. februar Polikarp  

ob 18-ih v Dolenji vasi Oražem Franc, P. K. 3 Ura usmiljenja ob 15-ih 
   

Sobota, 24. februar Matjaž  

ob 8-ih v Dolenji vasi za blagoslov v podjetju  
 v zahvalo za življenje, oddana  
   

Nedelja, 25. februar 2. postna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi Levstik Neža, Rak. 21  

   

Ponedeljek, 26. feburar Aleksander  

ob 18.00 v Prigorici za zdravje Marjete Kavčič (P.105)  
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Torek, 27. februar Gabrijel Ž.M.B.  

ob 8-ih v Dolenji vasi za pokojne iz Žiglovice in Konfina  
   

Sreda, 28. februar Ožbolt  

ob 18-ih v Dolenji vasi starši Kaplan in Frančišek 
  

 

 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. 
 

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.  
 

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 oblik pomoči 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. Vabljeni! 
 

LEPOTILNI SALON 
 

Religija je ena izmed človekovih dejavnosti, ki so, lahko za vsakega človeka 
bistvene. Ker človekovo življenje in ravnanje v življenju ni namenjeno zgolj 
nagonskemu ohranjanju človeške vrste, temveč so tukaj tudi višji cilji in 
vrednote, ki človekovo življenje napravijo lepše, plemenitejše in v skrajnih 
razmerah in primerih tudi smiselno. Religija je tu zato, da človek ne samo 
kakovostno živi, temveč večkrat tudi samo preživi.  
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In vse religije, ki so bile, ki so in ki bodo poznajo post, v bolje ali manj enakih 
oblikah. Ker je post nekaj naravnega. Celo zdravilnega. Ena izmed vsebinskih 
tem postnega časa je tudi odpoved. Preko fizične odpovedi se človek 
približuje metafizičnim ciljem in vrednotam, ki so tu zato, da človeško 
življenje oplemenitijo, olepšajo, mu dodajo dodatno vrednost.  
 

Odpovedujemo se zato, da bi se napolnili, ovrednotili. Vsak odnos zahteva 
določeno odpoved. Zakonsko, prijateljsko življenje zahteva odpoved, ker če 
rine vsak v svojo smer, se voz ne bo premaknil. Ker če hoče človek biti srečen, 
se mora z (N)ekom srečati, srečanje pa zahteva določeno fleksibilnost, 
določeno logistiko, ki sama po sebi zahteva odpoved. Odpovemo se npr. 
sedenju pred televizijo, da gremo s kolegom(ico) na pivo, na kavo, itd. In post 
naj bi nam to omogočil. Morda smo post preveč strnili zgolj na odpoved hrani 
in pijači, premalo pa tistim stvarem, ki dejansko onemogočajo odnos: kot so 
sebičnost, zagledanost vase, samozadostnost.  
 

Ker lepota krščanstva in s tem posta ni v tem, da nas Bog želi samo zase, oz. 
da nam Bog želi, da se samo odrešimo. Lepota krščanstva je v lepoti druge 
osebe. Zato se Bog odpove sebi, in se učloveči v osebi Jezusa Kristusa in zato 
se Jezus odpove sebi in umre na križu, da bi nam dodal dodatno vrednost. Ker 
s tem, ko občudujemo drugo osebo, občudujemo Stvarnika, ki jo je ustvaril. In 
če v drugi osebi vidimo samo zlo, ali nekaj nepotrebnega, ne moremo videti 
dobrote Boga Očeta. Ne moremo sprejeti ljubezni Boga, ki ga ne vidimo, če 
ne moremo sprejeti ljubezni osebe, ki jo vidimo in ki je najčudovitejši izdelek 
Svete Trojice.  
 

Postni čas je lepotilni salon, preko katerega pride do izraza lepota notranjega 
duhovnega življenja. Postna odpoved je v tem, da odvržemo vse, kar grdi in 
kazi našo notranjo lepoto, ki je ustvarjena po Božji podobi. Zato poizkusimo 
ovrednotiti postno odpoved, ne samo v hrani in pijači, temveč tudi vsem tistim 
stvarem, ki nas grdijo in kazijo, ter tako ovirajo odnos tako s sočlovekom, kot 
posledično z Bogom. Ker če se zatika že pri odnosu s človekom, kako se bo 
šele zatikalo z odnosom z Bogom. Vedno začnimo pri lažjimi in manjšimi 
stvarmi, da bomo utrdili in dobili pogum, da se bomo soočali s večjimi in 
težjimi. In takšna naj bo naša postna odpoved. 
 
Lončarski zvon – interno glasilo župnije Dolenja vas. Izdaja: Župnija Dolenja vas, Strma pot 2, 1331 Dolenja 

vas. Tel.: 01/837-40-93, 031/347-427 Odgovarja: Pečavar Aleš, župnik, http://zupnija-dolenjavas.si/ 


