
 
 
 
 
 

Zapisani 
 

smo od rojstva do smrti. V državnih in cerkvenih registrih. Zapisani smo v 
različnih evidencah od šole preko službe do »penziona«. Zapisani smo 
avtomatično, včasih prostovoljno, včasih pa pod prisilo. Nekateri zapisi nam 
prinašajo veselje in radost, kadar smo zapisani v srcih tistih, ki nas imajo radi. 
Nekateri zapisi pa nam prinašajo žalost in bolečino, kadar smo zapisani v 
srcih tistih, ki nas imajo manj radi.  
 

Za katoličana pa je bistveno to, da je poleg vseh zapisov, ki so možni, zapisan 
še nekje in ta zapis lahko prinaša neizmerno veselje, radost in kar je 
najpomembnejše – upanje. Za katoličana in katoličanko (se razume), je 
bistveno to, da je zapisan v Jezusovem srcu. Od trenutka krsta pa tja v večnost 
smo zapisani v Jezusovem srcu. Ljudje nas bodo pozabili, ljudje nas bodo iz 
srca izvrgli, takoj ko jim bomo »stopili na rep«, ali pa bomo preprosto postali 
preveč dolgočasni za njih. Država nas bo izbrisala takoj, ko bo vest o naši 
smrti prišla do občinskega okenca. Iz Jezusovega srca pa se izbrisati ne da. 
Četudi bomo storili največji greh, ki je greh obupa, ki se skriva v besedah: »Še 
Bog mi ne mora pomagati … sem prevelik grešnik celo za Boga …« ne bomo 
izbrisani iz Jezusovega Srca. Mu bomo sicer s tem prizadejali neizmerno 
bolečino in žalost, toda izbrisati se ne moremo, ker Bog ne more nehati ljubiti 
to kar je ustvaril in kar je pri krstu posvojil.  
 

Mesec junij je posvečen Jezusovemu Srcu. V tem Srcu smo zapisani vsi, 
posebej tisti, ki smo krščeni, posvojeni od Boga Očeta. Poizkušajmo ozavestiti 
to dejstvo, morda s tem, da se tudi med tednom kdaj pa kdaj oglasimo pri 
Jezusovem Srcu, ki utripa v tabernaklju. Morda pri kakšnem češčenju 
Najsvetejšega zakramenta, ob četrtkih ob 18.30 ali pa ob petkih ob 15-ih, ko 
obhajamo uro usmiljenja. 
 
 

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVII., št. 5,         
1. junij 2017 
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 PRVO SVETO OBHAJILO 
 
Praznik prvega svetega obhajila je prelomnica v vernikovem življenju, saj 
takrat prvič v življenju prejme telo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Vernik 
mora biti o tem pravilno in dobro poučen po drugi strani pa mora biti dovolj 
preprost, da lahko sprejme dejstvo o spremenjenju koščka kruha v Jezusovo 
telo. Mnogi svetniki so ta dan nestrpno pričakovali in mnogi blaženi so imeli 
to milost, da so lahko živeli samo od uživanja svete hostije. Nam najbližja je 
prav gotovo Magdalena Gornik iz Gore pri Sodražici.  
 
Prvo sveto obhajilo je torej praznik, ko otrok prvič v zakramentu prejme 
zakrament svete evharistije/obhajila. Iz tega zakramenta izvira Cerkev in vsa 
dejavnost Cerkve je usmerjena k temu zakramentu, zato pravimo da je sveta 
evharistija/obhajilo vir iz katerega Cerkev dobiva moč za delovanje in višek 
vsega njenega delovanja. Da bo za vaše otroke to res lep in uresničen dan, 
vabim starše otrok iz tretjega razreda na sestanek, ki bo v sredo 7. junija ob 
19.30 v veroučnih prostorih.  
 

»ŽEGNANJA« 
 
Pod pojmom žegnanja razumemo praznike svetnikov zavetnikov, katerim so 
posvečene cerkve. V mesecu juniju tako obhajamo žegnanja v Grčaricah 
(sveta Primož in Felicijan), v Glažuti (Srce Jezusovo), v Rakitnici (sveti Vid), 
v Prigorici (sv. Peter) ter pri Marjeti (sv. Marjeta). 
 
Tako bomo v nedeljo 4. junija obhajali žegnanje v Grčaricah pri maši ob 10-ih, 
ter v Glažuti v nedeljo 25. junija ob 15-ih. 
 
V cerkvah v Prigorici in Rakitnici bomo počastili svetnike zavetnike tudi s 
češčenjem pred sveto mašo.  
 
Ker praznik svetega Vida sovpada z zapovedanim praznikom svetega 
Rešnjega Telesa in Krvi (Telovo), se bomo svetega Vida spomnili v sredo 14. 
junija, ob 18-ih s češčenjem Najsvetejšega zakramenta, ter ob 19-ih s sveto 
mašo v čast svetemu Vidu, žegnanje pa bo v nedeljo 11. junija ob 10-ih. 
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Praznik svetega Petra obhajamo 29. junija. Češčenje Najsvetejšega 
zakramenta bo ta dan ob 18-ih, nato sveta maša ob 19-ih v Prigorici. Žegnanje 
pa bo v nedeljo 2. julija ob 10-ih v Prigorici. 
 

SVETO REŠNJE TELO IN KRI 
 

Praznik Svetega Rešnjega telesa in Krvi se tradicionalno praznuje na prvi 
četrtek po nedelji Svete Trojice. Letos je to 15. junij.  V nekaterih sosednjih 
državah kot je to Avstrija in Hrvaška je to dela prost dan. 
  
Za ustanovitev praznika ima največ zaslug sveta Julija Lieška, ki je imela 
vizije, v katerih jo je Bog nagovarjal, da je treba ustanoviti tak praznik. Le-
tega je v lokalnem merilu potrdil lieški škof leta 1246. Po Julijini smrti je 
njeno delo nadaljevala blažena Eva Lieška in leta 1264 je papež Urban IV. (ki 
je bil prej lieški naddiakon) v buli Transiturus uradno razglasil praznik 
svetega rešnjega telesa in krvi. 
 
Bistvo praznika je čaščenje posvečene hostije. Po krščanskem verovanju se 
hostija in vino pri evharističnem obredu na skrivnosten način spremenita v 
Jezusovo telo in kri - tako, da materialno ostaneta kruh in vino, v 
substancialnem pomenu pa postaneta Jezusovo telo in kri. Posvečena hostija 
zato pomeni realno Jezusovo navzočnost in zato kristjanom predstavlja 
Najsvetejše. 
 
Za zakrament evharistije so se v zgodovini Cerkve izoblikovali različni vidiki 
in različna imena. Jezus je pri zadnji večerji z učenci, pri kateri je kruh 
spremenil v svoje telo ter vino v svojo kri, postavil zakrament evharistije, 
njegovo obhajanje pa je od začetkov krščanstva razpoznavno znamenje 
kristjanov. Postavitve zakramenta evharistije se spominjamo pri vsaki maši, 
posebej tedaj, ko duhovnik izreka posvetilne besede nad kruhom in vinom. 
Katoličani verujemo, da kruh po prebistvenju (transsubstanciaciji) postane 
Jezusovo telo, vino pa Jezusova kri. 
 
Posvečene hostije se hranijo v ciborijih, eno hostijo pa v običajno umetniško 
izdelani monštranci. Namen hranjenja posvečenih hostij je dejstvo Jezusove 
trajne navzočnosti v zakramentalni obliki kot tudi možnost za češčenje. 
Duhovniki nato monštranco izpostavljajo v češčenje. To češčenje je največj, 
»najuspešnejša« oblika molitve in prošnje.  
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Za praznik sv. Rešnjega telesa in krvi je nepogrešljiva tudi procesija. Procesija 
je izpoved vere v resnično Kristusovo navzočnost v evharistiji. Procesija 
poteka med polji in travniki, ter pri štirih oltarjih prosi za Božji blagoslov.  
 
V župniji Dolenja vas bomo prazni obhajali na dan praznika, to je v četrtek 
15. junija. Pri mašah ob 8-ih in 18-ih. Po večerni sveti maši bo tudi procesija 
z Najsvetejšim zakramentom. Vse, ki ste v preteklosti pripravljali oltarje 
prosim, če jih pripravite tudi letos, da omogočili, da se na našo župnijo razlije 
Božji blagoslov. Hvala! 
 

POSMRTNI PREKOP 
 
V nedeljo 18. junija 2017 bomo ob 16-ih prekopali posmrtne ostanke pokojnih 
iz jame Žiglovca, iz Inštituta za sodno medicino na pokopališče Prigorica-
Videm. Slovesnost, bo vodil ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav 
Zore. Za podrobnosti spremljajte nedeljska oznanila.  
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 
 3.6.2017 skupina Merhar Marije, Lončarska 3 
 17.6.2017 skupina Angele Bojc, Lončarska 7 
 

BRALCI BERIL JUNIJ 2017 
       
       

4.6.2017 – BINKOŠTI  18.6.2017 – 11. navadna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih v Grčaricah  ob 8-ih  ob 10-ih 

Levstik Damjana 
Mohar Marija 

 Jecelj Karmen 
Berkopec David 

 Pogorelc Jana 
Oražem Peter 

 Bartol Ana 
Hočevar Andreja 

       

11.6.2017 – SVETA TROJICA  25.6.2017 – 12. navadna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih v Rakitnici  ob 8-ih  ob 15-ih v Glažuti 

Kromar Petra 
Dejak Andreja 

 Kordiš Tanja 
Rus Andrej 

 Trdan Martina 
Remic Matija 

 Bojc Zdenka 
Henigman Mateja 

       

15.6.2017 – TELOVO  1.7.2017 – 12. navadna nedelja 
ob 8-ih  ob 18-ih   ob 8-ih  ob 10-ih v Prigorici 

Mihelič Marica 
Henigman France 

 Oražem Bernarda 
Oražem Magda 

 Kromar Metka 
Stopar Marjan 

 Merhar Marija 
Oražem Stane 
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OBNAVLJANJE in VZDRŽEVANJE 
 

V letošnjem letu imamo v načrtu začetek obnove podružnične cerkve svetega Vida v 
Rakitnici. Znesek te investicije bo znašal približno 23.000 €. 
 
Poleg tega projekta se je pred Božičem izkazal problem glede zvonjenja v župnijski 
cerkvi. Znesek te investicije se vrti okoli 20.000 €.  
 
Zato smo na Gospodarskem svetu dne 20.1.2017 sklenili, da bomo eno leto imeli vsako 
prvo nedeljo v mesecu ofer za financiranje vseh teh projektov.  
 
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 

 
 
 

Vsako prvo nedeljo ob 14-ih bomo molili za vse dobrotnike naše župnije, ter se 
priporočili, da bo načrt obnove našel milost v Božjih očeh, da bo naš trud in naše delo 
blagoslovljeno, ter obrodilo tudi duhovne sadove. 
 
V nedeljo 7.5.2017 ste pri ofru za obnove darovali 1.472,80 €. Bohlonej in Bog povrni!  
 
Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 21.6.2017): Hren Anica; Dejak; darovi 
iz »rumenega nabiralnika«; v skupnem znesku darovali: 236,95 €. Vsem Boghlonej in 
Bog povrni! 
 
Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski 
račun župnije Dolenja vas! 

 

MAŠNI NAMENI OD 1.6.2017 DO 30.6.2017 
 

   

Četrtek, 1. junij Justin  
ob 19-ih v Dolenji vasi Jakob in Mila Bojc (P. 97) 

za duh. poklice in svetost pokl.oddana 
Pred mašo (ob 18.30) molitve za 

duhovne poklice. 

Petek, 2. junij Marcelin in Peter  
ob 19-ih v Dolenji vasi Andoljšek Alojz in Henigman Vinko, L. 41 

Grandovec Ivanka 
Prvi petek. Litanije srca Jezusovega..  

   

Vsem, ki boste pripravljeni 
sodelovati se že v naprej 
zahvaljujem, ter kličem na Vas 
Božjega blagoslova. Bohlonej, ter 
Bog povrni! 
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Sobota, 3. junij Janez XXIII.  
ob 8-ih v Dolenji vasi v zahvalo za življenje, za ozdr. druž debla, za 

blagoslov v podjetju 
Po maši Marijine litanije 

   

Nedelja, 4. junij BINKOŠTI  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 
ob 10-ih v Grčaricah za blagoslov soseske 

Ofer za obnove 

   

Ponedeljek, 5. junij Marija Mati Cerkve  
ob 19-ih v Prigorici Merhar Janez, obl. (Štefka)  

 Kromar Karel (P.22)  
   

Torek, 6. junij Norbert  

ob 19.00 v Dolenji vasi Trdan Neža, Humec 30  
 v čast svetemu Duhu (Kromar, Prig.), oddana  
   

Sreda, 7. junij Robert  
ob 19-ih v Rakitnici Korasa Julijana, 30. dan srečanje za starše 

prvoobhajancev ob 19.30 
   

Četrtek, 8. junij Medard  
ob 19-ih v Dolenji vasi Palčič Rozalija, 30. dan Češčenje ob 18.30 

 Andoljšek Stanislav (Čampa Stane, Helena), oddana  
   

Petek, 9. junij Primož in Felicijan  
ob 19-ih v Dolenji vasi za blagoslov vnukov 

 Andoljšek Pavel (Grandovec Gašpirc), oddana 
Ura usmiljenja ob 15-ih 

 
   

Sobota, 10. junij Edvard 
ob 8-ih v Dolenji vasi Kromar Karol (Kromar France) 

 

 Pogorelc Marija (Francka iz Bukov.), oddana  
   

Nedelja, 11. junij nedelja Svete Trojice  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Rakitnici za blagoslov soseske 
 

   

Ponedeljek, 12. junij Eskil  
ob 19-ih v Prigorici Vinko, Marija in Tone Pogorelec (L. 58)  

   

Torek, 13. junij Anton Padovanski  
ob 8.00 v Dolenji vasi Anton, Ivana, Marija, Frančiška Bojc, Hrib 6  

   

Sreda, 14. junij Valerij in Rufin  
ob 18-ih v Rakitnici češčenje Najsvetejšega Zakramenta češčenje v Rakitnici 
ob 19-ih v Rakitnici Klun Franc, R. 32  

   

Četrtek, 15. junij SVETO REŠNJE TELO IN KRI 
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 18-ih v Dolenji vasi France in Tone Pogorelec (L.  58) 

Po večerni sveti maši, 
procesija svetega 

Rešnjega telesa 
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Petek, 16. junij Beno  
ob 18.30 v Dolenji vasi v zahvalo in za zdravje (Tekavčič) Ura usmiljenja ob 15-ih 

   

Sobota, 17. junij Albert 
ob 8-ih v Dolenji vasi starši in bratje Kromar, P.K.5 

 

   

Nedelja, 18. junij 11. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi Balažic Franc, R. 32 
 

ob 16-ih na pokopališču za pokojne iz jame Žiglovce  
   

Ponedeljek, 19. junij Romuald  
ob 19.00 v Prigorici starši Bojc (Milena)  

   

Torek, 20. junij Silverij  
ob 8-ih v Dolenji vasi Neža Trdan (L. 24)  

   

Sreda, 21. junij Alojzij  
ob 19.00 v Rakitnici oče in brat Gazvoda, R. 2  

 Lovšin Karolina (Lovšin Anton), oddana  
   

Četrtek, 22. junij Tomaž More in Janez Fisher  
ob 19-ih v Dolenji vasi Pavel, starši Dejak in Urbančič, L. 34 Češčenje ob 18.30 

   

Petek, 23. junij SRCE JEZUSOVO 
ob 19-ih v Dolenji vasi Metod Oražem, Hrib 4 

Ura usmiljenja ob 15-ih . 
 

   

Sobota, 24. junij rojstvo Janeza Krstnika  
ob 8-ih v Dolenji vasi Janez in starši Levstek, R. 10  

   

Nedelja, 25. junij 12. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi za blagoslov prvoobhajancev 
Slovesnost prvega 

obhajila pri maši ob 10-ih 
ob 15-ih v Glažuti za žive in pokojne gozdne delavce in lovce  

   

Ponedeljek, 26. junij Vigilij  
ob 19-ih v Dolenji vasi Čampa Anton, Prig. 42  

   

Torek, 27. junij Ema Krška  
ob 8.00 v Dolenji vasi Bojc Alojzij, Hum. 30  

   

Sreda, 28. junij Irenej  
ob 19-ih v Rakitnici Oberstar Frančiška (sestra Marija)  

   

Četrtek, 29. junij SVETI PETER IN PAVEL  
ob 8.00 v Dolenji vasi Albina Pucelj, starši Arko in Češarek  

ob 18-ih v Prigorici češčenje Najsvetejšega zakramenta češčenje v Prigorici 
ob 19-ih v Prigorici starši Oražem (P. 72)  
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Petek, 30. junij Marijino obiskanje  
ob 19-ih v Dolenji vasi Kos Marija, 1. obl. Ura usmiljenja ob 15-ih . 

   

Sobota, 1. julij Oliver  
ob 19-ih v Dolenji vasi Oražem Janez in družina Mate  

   

Nedelja, 2. julij 13. navadna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  

ob 10-ih v Prigorici za blagoslov soseske Ofer za obnove! 
 V kolikor je prišlo v mašnih namenih do tipkarske napake, se že v naprej opravičujem. Prosim Vas, da me pred mašo na to opozorite.  

 

OBVESTILA 
 

 s Binkoštnim praznikom, 4. junija, se zaključi velikonočni čas. Od tega dne dalje 
zopet molimo »Angel Gospodov« (v velikonočnem času Raduj se Kraljica) ob 
zvonjenju ob 7-ih, 12-ih in ob večernem »Ave Marija«. 

 od 4. junija dalje bomo ob 15-ih, ob uri usmiljenja ponovno molili križev pot, ter 
rožni venec Božjega usmiljenja. 

 češčenje Najsvetejšega zakramenta v poletnem času poteka ob četrtkih pol ure 
pred večerno mašo (ob 18.30), ter v nedeljo v sklopu Nedeljskega nauka. 

 ob smrti Trdan Neže je hči Anica darovala za župnijsko Karitas 
 ob smrti Trdan Neže so bile darovane svete maše od: Anice in Ivana, Janje z 

družino, Zdenke z družino, Grič 7, prostovoljke iz doma, Lončarska 40, Humec 30, 
Lončarska 34. Kdaj bodo maše opravljene spremljajte župnijska oznanila. 

 ob smrti Oberstar Frančiške so svete maše darovali: sestra Marija (Nemška vas), 
Levstek (Zapotok), Mirjam Kordiš). Kdaj bodo maše opravljene spremljajte 
župnijska oznanila. 

 ob smrti Kromar Karla iz Kanade so za svete maše darovali: Prigorica 22. Kdaj 
bodo maše opravljene spremljajte župnijska oznanila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lončarski zvon – interno glasilo župnije Dolenja vas. Izdaja: Župnija Dolenja vas, Strma pot 2, 1331 Dolenja 

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

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: prva nedelja v 

mesecu 
 bolniško maziljenje: prvi petek 

oz. po dogovoru 
 sveti zakon: prijaviti vsaj mesec 

dni pred poroko v župnijski 
pisarni 


