
 
 
 
 
 
 

Če ni  nič, je nič 
 
 

e nič nimaš, ne moreš nič dati. Če imaš vse, ali pa če samo misliš, da 
imaš vse, drugega, novega ne potrebuješ. Bog pa je popoln, ter ima 
vsega na izobilju, zato nič ne potrebuje. In tega, kar ima v izobilju je 

ljubezen. Ljubezen pa v svojem bistvu zahteva izražanje. Imamo čudovite 
katedrale, okusne slikarije, prijetno glasbo, umetnost je izraz ljubezni: bodisi 
do Boga ali pa sočloveka (včasih tudi sebe  ) Zato tudi Božja ljubezen 
zahteva, da se izraža, da se podarja.  
 
Človek pa je po drugi strani nepopoln. In ker je nepopoln, je vedno lačen, 
vedno žejen, nikoli zdrav, včasih bolan, hitro se naveliča in zelo rad godrnja. 
Človek je kot sod brez dna. In največkrat takrat, ko misli, da vse ima, ugotovi, 
da nima nič. Zato bolj kot vse potrebuje vero, potrebuje Boga. Kajti preveč 
stvari je v življenju, da bi se jih dalo razumeti, popolnoma sprejeti, opravičiti 
ali celo odpuščati. Toda kako priti do vere in Boga? V trgovini se ga ne da 
kupiti, prav tako ne izsiliti ali krivično pridobiti. Do Boga se da priti, kakor do 
ljubezni: moraš ga (jo) samo sprejeti. In najlažje ga je sprejeti iz rok Marije. 
 
Marija se pojavlja pri najpomembnejših trenutkih našega Odrešenja: pri 
Jezusovem rojstvu, pod Jezusovem križu, z učenci moli in vztraja v binkoštni 
dvorani. Ko Jezus se rodi, ga sprejme v svoje naročje, kaže ga pastirjem in 
trem modrim. Ni dovolj se mu samo klanjati, potrebno ga je sprejeti. Pod 
križem ga zopet dobi v svoje naročje in kaže zdravilno moč Jezusovega 
trpljenja. In v binkoštni dvorani, skupaj z učenci v molitvi vztraja, in s tem 
nam kaže moč molitve in Svetega Duha – spoznanja.  
 
 

Č 

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVI., št. 5,         
1. maj 2016 
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Mesec maj je Marijin mesec. 
Pri Šmarnicah poslušamo, da 
lahko nato preko molitve 
spregovorimo. Spregovorimo 
Mariji. Ona je vse doživela, 
ona vse ve. Ve za veselje ob 
rojstvu otroka, ve za žalost in 
bolečino, ob trenutku 
trpljenja. Ve pa tudi za slavo 
Jezusovega vstajenja. Ve, da 
za dežjem posije sonce. Ve, 

da vera daje smisel našemu trpljenju, zato, da lahko z Jezusom doživimo 
slavno vstajenje.  
 
Tudi letos vabim Vas k šmarnični pobožnosti. Le ta daje nam zunanji okvir. 
Spodbuja nas, da poslušamo, da o Bogu razmišljamo in nato v intimi doma ali 
družine preko molitve in akcije, okvirju damo vsebino. Obstaja mnogo lepim 
molitev na čast Mariji. Izberite si eno, ali dve, preko katere boste v mesecu 
maju, doma, po šmarnicah počastilo Marijo, njo, ki vse ve, njo ki daje nam 
Jezusa. Sprejmimo po Mariji Jezusa, da ga bomo lahko imeli in če ga lahko 
tudi podarili komu, ki ga še nima. To je včasih največ in najlepše kar lahko 
damo, ker Jezus je Bog. Bog pa je ljubezen, ljubezen pa je vera, vera pa je 
upanje.  
 
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med 
ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, 
prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. 
 
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja. 
Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja, 
je vstal kakor je rekel, aleluja. 
Prosi za nas Boga, aleluja. 
Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja. 
Ker je Gospod res vstal, aleluja. 
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Molimo. O Bog, ki si z vstajenjem svojega Sina, našega Gospoda Jezusa 
Kristusa, svet razsvetlil, daj, prosimo, da po njegovi Materi Devici Mariji 
dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. 
 
Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega skažem, 
ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe 
popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor 
svojo last in posest. Amen.  
 
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica. Ne zavrzi naših 
prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva 
in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša srednica, naša besednica. S svojim 
Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči. Amen.   
 
Pozdravljena Kraljica, mati usmiljenja, življenje, veselje in upanje naše, 
pozdravljena! K tebi vpijemo izgnani Evini otroci; k tebi vzdihujemo žalostni 
in objokani v tej solzni dolini. Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive 
oči v nas in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljen sad svojega 
telesa. O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija.  
 
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti 
koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji 
priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati; k 
tebi pridem in pred teboj vzdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati 
Besede, mojih besed, temveč jih milostno poslušaj in usliši. Amen.  
 
Presveta Devica Marija! Ti si Jezusova mati: ti si ga pod srcem nosila, ga 
rodila in z njim pod križem trpela. 
Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso 
zgodovino. Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali 
svoja srca. 
Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje in bi mladim 
odkrivale duhovne vrednote. 
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi evangeliju gradila 
edinost. 
Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in 
krščanskega izročila. 
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Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svojo 
domovini. 
Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo. Sprejmi nas v svoje varstvo in 
nas izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku, ki živi in kraljuje 
vekomaj. Amen. 
 
Oče naš, vsak dan te prosimo, naj pride k nam tvoje kraljestvo, kraljestvo 
pravičnosti, miru in ljubezni. Po svojem Sinu Jezusu, Knezu miru in po naši 
Materi Mariji, Kraljici miru, te iskreno prosimo: Prebudi po naših župnijah 
številne fante in dekleta, polne Boga miru in ljubezni, ki bodo pripravljeni v 
duhovnih poklicih postati delivci tvojih milosti. Amen. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 
 7.5.2016 skupina Mire Pogorelec, Lončarska 31 
 21.5.2016 skupina Ivanke Šercer, Lončarska 53 

 
BRALCI BERIL MAJ 2016 

       
       
5.5.2016 – Gospodov vnebohod  22. 5. 2016 – Sveta Trojica 

ob 8-ih  ob 19-ih  ob 8-ih  ob 10-ih 
Zbašni Vera 
Grebenc Anica 

 Oražem Magda 
Tekavčič Luka 

 Ilc Anica 
Trdan Sabina 

 Oražem Karmen 
Oražem Vlado 

       
8.5.2016 – 7. velikonočna nedelja  26.5.2016 – Telovo 

ob 8-ih  ob 10-ih (Florjanova)  ob 8-ih  ob 18-ih 
Hočevar Danica 
Stopar Marjan 

 Oražem Bernarda 
Remic Matija 

 Merhar Marija 
Mihelič Marica 

 Trdan Martina 
Bojc Zdenka 

 

15.5.2016 – Binkošti  29.5.2016 – 9. navadna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih  ob 8-ih  ob 10-ih (Lipovec) 

Pogorelc Jana 
Kromar Petra 

 Gornik Špela 
Berkopec Anton 

 Bojc Marjana 
Kromar Metka 

 Dejak Andreja 
Andoljšek Marija 

 
 
 
 

DOBRA DELA 
 

Za cerkev so darovali: Dejak Jože in Prigorice, Tomc Roza 
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ZAKONSKI JUBILEJI 
 
Jubileji zakonskih obljub nas 
spominjajo na lepe dogodke iz 
osebne zgodovine, a obenem nas 
spodbujajo k vztrajnosti in 
potrpežljivosti. Letos bomo v župniji 
Dolenja vas, obhajali ta lepi običaj in 
sicer v Marijinem mesecu, 22. maja 
2016 pri maši ob 10-ih.  
 
K skupnemu praznovanju ste povabljeni vsi, ki letos, velja tudi za tiste, ki so 
obhajali lansko leto, okrogle ali polokrogle jubileje skupnega življenja. 
Namen skupnega praznovanja je zahvala Bogu za zakon in družino ter prošnja 
k Bogu, da naše zakonske in družinske vezi še bolj utrdi. Zaradi lažje 
organiziranosti se prijavite v župnišču do 6. maja 2016.  
 

 

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA 
 
 
Ribniška skavtska organizacija organizira zbiranje starega papirja, ki bo 
potekalo v soboto 14. maja od 9-ih do 12-ih, na parkirišču pri župnijski cerkvi.  
 
 

VNEBOHOD IN BINKOŠTI 
 
 
Štirideset dni po veliki noči katoličani obhajamo praznik Jezusovega 
vnebohoda (v četrtek 5. maja) Jezus s svojim poveličanim telesom, 
okrašenim s poveličanimi ranami dokončno zapusti svoje učence in se vrne k 
svojemu Očetu v Nebesa. V štiridesetih dneh se je prikazoval svojim učencem, 
ter jim tako utrjeval vero v vstajenje.  
 
Apostol Pavel to versko resnico lepo povzame: »Če se oznanja, da je bil 
Kristus obujen od mrtvih, kako morejo nekateri izmed vas govoriti, da ni 
vstajenja mrtvih? Če ni vstajenja mrtvih, potem tudi Kristus ni bil obujen. Če 
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pa Kristus ni bil obujen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera. 
Poleg tega bi se tudi pokazalo, da smo lažnive Božje priče, ker smo proti 
Bogu pričali, češ da je obudil Kristusa, ki ga ni obudil, če je res, da mrtvi ne 
morejo biti obujeni. Če torej mrtvi ne morejo biti obujeni, tudi Kristus ni bil 
obujen. Če pa Kristus ni bil obujen, je prazna vaša vera in ste še v svojih 
grehih.« (1 Kor 15,12-17) Jezusovo vstajanje je bistvo naše vere, saj je 
vstajenje tisto, kar naj bi vera bila, neizmerno zaupanje v Božjo previdnost, ki 
lahko še iz tako grozne stvari (Jezusova smrt, zaradi naših grehov), napravi 
nekaj čudovitega (Jezusovo vstajenje).  
 
Jezusov vnebohod se na prvi pogled zdi kot nekaj krutega. Vendar je 
bistvenega pomena. Če bi bil Jezus med nami do današnjih dni, se mi ne bi 
mogli Zanj svobodno odločati (kar je zelo pomembno!!!), ter posledično ne bi 
mogli svobodno, avtonomno živeti kot katoličani, kot priče in oznanjevalci 
evangelija, ker bi se stalno držali ali skrivali za Jezusovo obleko (kakor 
sramežljivi otroci). Jezus nas ne pušča same. Deset dni po vnebohodu 
učencem pošlje Svetega Duha – binkošti (v nedeljo 15. maja) 
 
Tri dni pred vnebohodom pa obhajamo prošnje dneve. Jezus gre v nebo, k 
svojemu Očetu, mi pa mu polagamo svoje prošnje za blagoslov, da jih odnese 
k Očetu. Tako bomo v naši župniji obhajali prošnje dneve: 
 

 v Prigorici, v ponedeljek, 2.  maja, med sveto maši ob 1700 

 v Dolenji vasi, v torek, 3. maja, najprej s procesijo od Vogalovega križa 
ob 730, nato s sveto mašo pri sv. Marjeti ob 800. 

 v Rakitnici, v sredo, 4. maja, med sveto mašo ob 1700 

 
Sveti Duh, je Božja iskrica, ki vnema srca vernikov. 
Sveti Duh je Božja iskrica, ki vžge v našem življenju 
ogenj vere, upanja in predvsem ljubezni, da moremo 
goreti (živeti) za Boga, z Bogom in v Bogu. Sveti Duh 
pa se ne daje vsakomur. Samo tistemu, ki je v 
binkoštni dvorani, ter enodušno, vztraja v molitvi 
skupaj z Jezusovo materjo Marijo in z  njegovimi brati 
(prim.: Apd 1,14) 
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MAŠNI NAMENI OD 2.5.2016 DO 29.5.2016 
 

     

2.5.2016 
Prošnji dan 

P 
Odd. 

17.00 Jožefa in Tone Starc (Prig. 31) 
Merhar Stanislav (Prig. 91a) 

Prošnji dan. Šmarnice bodo v 
Prigorici. Priprava na krst ob 18.30. 

     

3.5.2016 
Prošnji dan 

Mar. 
 

8.00 za zdravo pamet in dobre medsosedske odnose Ob 7.30 začetek litanij pri 
Vogalovem križu nato maša. 

     

4.5.2016 
Prošnji dan 

R 
Odd. 

17.00 
 

Henigman Pavel, Rak. 25 
Henigman Frančiška, Rak. 25 (Rak. 23) 

Prošnji dan. Šmarnice bodo 
v Rakitnici 

     

5.5.2016 
Vnebodhod 

DV 
DV 

8.00 
19.00 

starši Urbančič in Dejak, Lonč. 34 
Starši Oražem, Lonč. 43 

 

     

6.5.2016 
Petek 

DV 
Odd. 

19.00 
 

Oražem Angela in Rudi, Loč. 6 
Marija Henigman (sošolci iz Sodražice) 

Križev pot ob 15-ih, nato 
možnost za sv. spoved. 

     

7.5.2016 
Sobota  

DV 
 

8.00 
 

družina Zajc, Ribnica (Prig. 23)  

     

8.5.2016 
7. velikon. 

DV 
DV 
Odd. 

8.00 
10.00 

ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
za žive in pokojne gasilce 
Marija in Janez Mede, Julka in Nace Bojc, P.31 

 
Šmarnična pobožnost pri 
Novi Štifti ob 16-ih. 

 

9.5.2016 
Ponedeljek 

P 
Odd. 

17.00 
 

Merhar Ignacij, obl., Prig.87 
Merhar Stanislav (Prig. 22) 

 

     

10.5.2016 
Torek 

DV 
 

8.00 
 

v zahvalo za življenje  

     

11.5.2016 
Sreda 

R 
Odd. 

19.00 
 

Henigman Frančiška, 30. dan 
starši in brat Kaplan, Rak. 11 (Rak. 22) 

 

     

12.5.2016 
Četrtek 

DV 
Odd. 

19.00 brat in starši Šteblaj 
Levstik Marija (Frančiška Lisac-Kočevje) 

 

     

13.5.2016 
Petek 

DV 19.00 Zobec Justina (Prig. 23) Križev pot ob 15-ih, nato možnost za sv. 
spoved. Srečanje mlajše zakonske skupine 

     

14.5.2016 
Sobota 

DV 
Odd. 

8.00 
 

Feliks Podgorelec (Humec 12) 
Nosan Pavel 

 

     

15.5.2016 
BINKOŠTI 

DV 
DV 
Odd. 

8.00 
10.00 

ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
Andoljšek Julijana in Pogorelc Jože (Za vodo 2) 
Tanko Danica, Roman, James Doporto, Frenk Lukšič 

 
Šmarnična pobožnost pri 
Novi Štifti ob 16-ih. 

 

16.5.2016 
Ponedeljek 

P 
Odd. 

17.00 Merhar Stanislav (Prig. 91a) 
Hren Marija 

Srečanje starejše zakonske 
skupine. 

     

17.5.2016 
Torek 

DV 
 

8.00 starši Bojc, Pahulje in Ivan Bojc, Obrt. 1.  

     

18.5.2016 R 17.00 Henigman Frančiška (Ribnica, Levstik Ana)  
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Sreda  
     

19.5.2016 
Četrtek 

DV 
Odd. 

19.00 Bojc Frančiška in Leopold 
Dejak Pavel (Milena. Jože, Francka, Marjan) 

 

     

20.5.2016 
Petek 

DV 
Odd. 

19.00 Češarek Julijana 1. obl. 
Merhar Olga (sin Miran z družino) 

Srečanje župnijskega pastoralnega 
sveta ob 19.30 

     

21.5.2016 
Sobota 

DV 
Odd. 

8.00 
 

starši Gorše, Rak. 17. 
Primožič Tomaž 

 

     

22.5.2016 
Sv. Trojica 

DV 
DV 

8.00 
10.00 

ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
družina Merhar (Humec 12) 

Praznovanje zakonskih jubilejev pri maši 
ob 10-ih. Šmarnična pobožnost pri 
Novi Štifti ob 16-ih. 

 

23.5.2016 
Ponedeljek 

P 
Odd. 

17.00 družina Zobec in Hren 
starši in Bernarda Dejak (P. 19) 

 

     

24.5.2016 
Torek 

DV 
 

8.00 Zobec Justina, (Lonč. 58)  

     

25.5.2016 
Sreda 

DV 19.00 France in Marija Zobec,  20 obl., (Vida), Blate  

     

26.5.2016 
TELOVO 

DV 
DV 

8.00 
18.00 

za vse, ki delajo v stresnem delovnem okolju 
Franci Tekavec (Prig. 12) 

Po večerni maši telovska 
procesija. 

     

27.5.2016 
Petek 

DV 
Odd. 

19.00 Henigman Frančiška (Tanko Anica, Breg) 
v zahvalo za zdravje (Ilc-Ribnica) 

Križev pot ob 15-ih, nato 
možnost za sv. spoved. 

     

28.5.2016 
Sobota 

DV 8.00 
 

Kravžljevi (Humec 15) Romanje v stolnico. 

     

29.5.2016 
9. nav. ned. 

DV 
Lip. 

8.00 
10.00 

ZA ŽIVE IN POKOJNE FARANE 
za blagoslov soseske 

Šmarnična pobožnost pri 
Novi Štifti ob 16-ih. 

 V kolikor je prišlo v mašnih namenih do tipkarske napake, se že v naprej opravičujem. Prosim Vas, da me pred mašo na to opozorite.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Župnijska pisarna (za izdajo raznih potrdil, dogovorov, sprejem mašnih namenov) je v odprta: 
 v ponedeljek od 1800 do 1830 
 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 
 v nedeljo pol ure pred sveto mašo 
 vsak petek med 1500 in 1600 

 

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 
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SVETO REŠNJE TELO IN KRI 
 

 
 
Ko Jezusovi učenci prejmejo Svetega Duha, so usposobljeni za javno in 
dejavno življenje katoličana, katoličanke, to je življenje po veri, ter 
oznanjevanje evangelija. Učenci okrepljeni s Svetim Duhom pogumno začno 
hoditi naokoli in oznanjati evangeliji, krst v spreobrnjenje grehov in 
odpuščanje Jezusovega vstajenja. 
 
Po starodavni navadi tudi katoličani po binkoštnem prazniku obhajamo 
praznik svetega Rešnjega telesa in krvi. Če je primerno vreme ponesemo 
Jezusa tudi ven iz naših bogoslužnih prostorov, ter v obliki procesije, najprej 
prosimo Božjega blagoslova za svoj kraj, obenem pa svetu pokažemo da smo 
katoličani, ter da nas tega ni sram.  
 
Katoličani se sploh ne zavedamo, kakšno milost in srečo imamo, ko imamo 
Boga v svoji sredi. Imeti vsako nedeljo sveto mašo in tudi vsak dan možnost 
za prejem svetih zakramentov je v današnjem času, bolj izjema kot pravilo. 
V Slovenji se število župnij, brez stalne navzočnosti Presvetega Rešnjega 
telesa vsako leto veča, zato je dobro, da se Bogu prav posebej zahvalimo za 
ta dar, ki ga naša župnija še ima, ter vse možnosti in priložnosti, ki so s tem 
darom povezane. Tako z udeležba in sodelovanje pri Telovski maši in 
procesiji, kakor tudi drugače v župniji, izkazujemo, da potrebujemo Jezusa v 
svoji sredi. 
 
Zato Vas vabim na slovesno sveto mašo na čast prazniku Svetega Rešnjega 
Telesa in Krvi, bo v četrtek 26. maja ob 18-ih, po maši pa Telovska 
procesija.  
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ROMANJE V STOLNICO 
 

 
Letošnje leto je prav posebno leto, 
saj obhajamo Leto Božjega 
usmiljenja. O Božjem usmiljenju je 
bilo na teh straneh že veliko 
napisanega. Imeli smo tudi možnost 
spoznavanja usmiljenja preko 
»Pogovorov o Božjem usmiljenju,« 
ki so potekali vsak drugi petek v 
župnišču. Ena izmed oblik, da 
pridemo do Božjega usmiljenja, ki se 
zelo priporoča je tudi romanje, ter 
vhod skozi jubilejna sveta vrata.  
 
Romanje ni izlet. Romanje je pot, ki 
jo vernik opravi z namenom, da si od 
Boga izprosi posebne milosti in 
blagoslove. Je zunanji izraz naše 
vere. Ko romanje zahteva tudi nekaj 

truda in osebne odpovedi, s tem Bogu pokažemo, da je za nas vrednota in da 
ga v življenju potrebujemo.  
 
Dekanijski duhovniki se zavedamo, da vsi nimajo enakih možnosti, da bi 
opravili individualno romanje, zato smo se odločili, da organiziramo 
dekanijsko romanje v ljubljansko stolnico v letu Božjega usmiljenja. Skupno 
dekanijsko romanje bo v soboto 28. maja.  
 
Na dvorišču nadškofijskega dvorca v Ljubljani se bomo začeli zbirati od 9.30 
do 9.45. S škofije bomo odšli v procesiji skozi sveta vrata v stolnico, kjer bo 
somaševanje dekanijskih duhovnikov (ob 10-ih). Za vse tiste, ki bi se radi 
romanja udeležili, pa nimajo možnosti za lasten prevoz naj se za avtobusni 
prevoz prijavijo v župnišču do vključno 23. maja.   
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LETO BOŽJEGA USMILJENJA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODPUSTEK 
 
Odpustek je odpuščanje 
časne kazni pred 
Bogom za tiste grehe, 
katerih krivda je že 
odpuščena z odvezo, ki 
jo pri spovedi podeli 
duhovnik. 
 
Bog nam pri spovedi 
grehe odpusti, vendar 
grešno nagnjenje ali 
navada pa običajno 
ostane. Te se 
postopoma očiščujemo 
s pokoro na tem svetu 
ali v vicah “na onem”. 
S popolnim odpustkom 
nam je odpuščena – ali 
bolje rečeno v moči 
zadostitev Kristusa in 
vseh svetnikov 
nadomeščena – 
zdravilna kazen za naše 
grehe, ki bi je bili 
deležni na tem svetu, ali 
bi jo morali odslužiti v 
vicah. 
 

POGOJI ZA 
ODPUSTEK 

 

Obišče svetoletno cerkev in je 
tam pobožno pri sveti maši  

ali 
Obišče svetoletno cerkev in 
tam nekaj časa posveti 
čaščenju Najsvetejšega ali 
pobožnemu premišljevanju, 
moli Očenaš, izpoved vere (v 
katerikoli priznani obliki) in 
molitev na čast Devici Mariji. 

ali 
Posveti nekaj časa obisku 
ljudi, ki so v potrebi ali stiski 
(bolniki, zaporniki, osamljeni, 
starejši ljudje, prizadeti ipd.), v 
smislu, da roma h Kristusu, 
navzočem v njih. 

ali 
Opravi dejanje spokornosti, da 
se npr. vsaj en dan odpove 
kajenju, uživanju alkohola, 
mesu ... Tako zbrani denar pa 
nameni revežem. 

ali 
Podpre z znatnim prispevkom 
dela verske ali socialne 
narave: pomoč revnim 
otrokom, mladini, zapuščenim 
starejšim ljudem, tujcem, 
beguncem, misijonarjem. 

ali 
Posveti del prostega časa 
dejavnostim, ki so koristne za 
župnijsko občestvo ali za 
skupnost. 
 

 
Ko je vernik opravil 
enega od pogojev, 
pa je za pridobitev 
jubilejnega odpustka 
dolžan ta dan, lahko 
pa tudi do dvajset 
dni prej ali do 
dvajset dni kasneje: 
 
•   opraviti 
zakramentalno 
spoved, 
•   prejeti sveto 
obhajilo ter 
•   moliti po 
papeževem namenu 
(katero koli molitev). 
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Ostali kraji, v Sloveniji, kjer lahko opravite svetoletno romanje s svetimi vrati: 
 
Nadškofija Ljubljana: 
Ljubljanska stolnica sv. Nikolaja 
Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah 
Bazilika Žalostne Matere Božje v Stični 
 
Škofija Novo mesto: 
Stolnica v Novem mestu 
Romarsko središče na Zaplazu 
 
Škofija Koper: 
Stolnica v Kopru 
Bazilika na Sveti Gori 
Romarska cerkev Marije v Logi pri Vipavi 
 
Škofija Murska sobota – stolnica 
 
Škofija Celje: 
Stolnica v Celju 
Brestanica 
Petrovče 
 
Nadškofija Maribor: 
Maribor - Stolnica 
Maribor – frančiškani 
Ptujska Gora 
 

V stavbni umetnosti so vrata ikona 
Kristusa. Graditelji cerkva so vrata 
razumeli po Jezusovih besedah: »Jaz sem 
vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil 
bo noter in ven in bo našel pašo« (Jn 10,9). 
Ko Jezus govori o sebi kot o vratih, ne 
misli na vrata kot na monumentalen 
arhitekturni del svetišča, ampak poudari 
funkcijo vrat: vstopanje in izstopanje v 
svetišče. Pri tem Jezus jasno pove, da to 
niso vrata v hiši, znotraj našega 
življenjskega prostora, ampak poudari, da 
gre za hojo ven, v svet, in za vračanje v 
stavbo, v sveto, ki je Kristus. Tako kot v 
cerkev lahko vstopimo samo skozi vrata, 
lahko v nebesa vstopamo samo po 
odkupljenju Jezusa Kristusu. Zato je v 
ikonografiji cerkvenih vrat zaobsežen krst 
in pot odrešenja božjega ljudstva. 
 
Sveta vrata, pri katerih pridobimo 
odpustek, so tista, ki jih določi krajevni 
škof. Skoznje vstopamo in izstopamo samo 
v svetem letu. Če vrata zamenjamo z 
drugim arhitekturnim elementom, smo 
zamenjali bistveno sporočilo: »Jaz sem 
vrata (Jn10,9).  

Sveta vrata so simbol, ki ima po papeževih 
besedah moč: »Kdorkoli bo stopil skoznje, 
bo lahko občutil ljubezen Boga, ki tolaži, 
odpušča in daje upanje.« Gre za moč 
simbola, ki deluje po obrednem dejanju, ki 
vključuje romanje, zakrament spovedi in 
sveto evharistijo ter nas spominja, kdo smo 
in komu pripadamo. Torej gre za našo 
temeljno bivanjsko resničnost. V simbolu 
vrat je zaobsežena simbolika predprostora, 
praga, vhodnega portala, vratnih kril … 
Vsak del cerkvenih vrat je imel v stavbni 
zgodovini svoje mesto in določena pravila, 
oblikovan pa je bil skladno z obrednimi 
zahtevami. 
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MARIJA ROMARICA 
 
 

V letu 2016 bomo poleg jubileja 
usmiljenja v Cerkvi na Slovenskem 
praznovali še prihod milostnega kipa 
Marije Romarice iz Fatime. Dva 
dosedanja prihoda v Slovenijo, leta 
1997 in 2008, sta prinesla zelo dobre 
dušno-pastirske sadove. Če bo vse 
skrbno organizirano in zlasti 
spremljano z gorečo molitvijo, bo šlo 
za vseslovenski Marijin misijon s 
poglobitvijo vere, upanja in ljubezni. 
 
Milostni kip Marije romarice je 
priložnost, ko naj bi se vsa župnija 
izročila (posvetila) Marijinemu 
brezmadežnemu Srcu in po njem 
presvetemu Jezusovemu Srcu.  

Ob milostnem obisku fatimske Marije v Sloveniji se ne bomo ustavljali ob 
samem kipu, čeprav nam bo kot nepopolnim telesno-duhovnim bitjem v 
veliko pomoč. Kip predstavlja in na neki način ponavzočuje našo Mater 
Marijo in vse tisto, kar je povezano s fatimskimi sporočili. Glavna oblika 
priprave je obhajanje petih prvih sobot od januarja do maja 2016. V 
zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu Srcu (in po njem presvetemu 
Jezusovemu Srcu) bomo prejeli  

1) zakrament sprave,  

2) zadostilno sv. obhajilo,  

3) zmolili del rožnega venca  

4) petnajst minut delali družbo Marijinemu brezmadežnemu Srcu s 
premišljevanjem ene ali več skrivnosti rožnega venca. 
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Spovedati se je možno že več dni prej ali več dni pozneje, ob prejemu 
zadostilnega sv. obhajila pa je seveda treba biti v posvečujoči milosti (brez 
smrtnega greha). 

Ker se v mesecu maju, predvideva tudi osebna izročitev (posvetitev) 
Marijinemu in po njem Jezusovemu Srcu, je čas obhajanja petih prvih sobot 
tudi čas priprave posameznikov, družin in drugih skupin na izročitev 
(posvetitev) obema najsvetejšima Srcema. Nikakor ni dovolj, da posvetitveno 
molitev le izpovemo. Potrebna je  
 
1) osebna odločitev ter  
2) molitvena in  
3) umska priprava.  
 
Molitvena priprava je s tem, da se udeležujemo prvosobotne pobožnosti in 
molimo pripravljalno molitev. Umska priprava pa pomeni, da vsaj nekaj vemo 
o posvetitvi in da smo pripravljeni v skladu z njo tudi živeti. Posvetitev 
pomeni obnovitev krstnih obljub in novo odločitev za življenje v 
poglobljenem prijateljstvu z Jezusom in Marijo. 
 
V našo župnijo bo prispela v nedeljo 5. junija in bo ta dan navzoča med nami 
od 6-ih do 9-ih zjutraj. Pred prihodom kipa Marije Romarice bo v župniji 
potekala tudi tridnevnica. 
 
 

POMEN FATIMSKIH SKRIVNOSTI 
 
Sredi prve svetovne vojne, spomladi, poleti in jeseni leta 1916, se je trem 
pastirčkom, Luciji, Frančišku in Jacinti, prikazal angel. Predstavil se ji je kot 
angel miru. Angel jih je povabil,  naj mnogo molijo in darujejo ob vsaki 
priložnosti Bogu žrtve v zadoščenje in kot prošnjo za spreobrnjenje grešnikov, 
ter naj vdano sprejmejo in prenašajo trpljenje.  
 
Od 13. maja do 13. oktobra 1917 so vsak mesec imeli prikazovanje Marije. 
Marija jih je prosila, naj veliko molijo, predvsem vsakodnevno rožni venec, 
sprejemajo trpljenje in zadoščujejo za grehe. V julijskem prikazovanju so 
prejeli skrivnost, ki je sestavljena iz treh delov.  
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Prvi del je bilo videnje pekla. Sestra Lucija jo v svojih spominih takole 
opisuje:  
 
Ko je (Gospa) razprostrla roke, se je zdelo, da je odsev prodrl v zemljo in 
videli smo nekakšno ognjeno morje in v ta ogenj potopljene hudobne duhove 
in duše, kakor če bi bili prosojni črni ali rjavi razbeljeni oglji v človeški obliki. 
Pogrezali in dvigali so se v žarenju ognja. Nosili so jih plameni, ki so izhajali 
iz njih samih skupaj z oblaki dima, padajoč na vse strani, podobno kakor iskre 
ob velikih požarih, brez teže in ravnotežja, med vpitjem in vzdihovanjem 
zaradi bolečine in obupa, vzbujajoč človeku grozo in trepet od nepopisnega 
strahu. Hudobni duhovi so se razlikovali od groznih in gnusnih oblikah 
odvratnih in nepoznanih živali, toda tudi ti so bili prosojni in črni. To videnje 
je trajalo samo trenutek. Hvala naši dobri nebeški Materi, ki nas je vnaprej  
pripravila z obljubo, da nas bo pripeljala v nebesa. Če ne bi bilo tako, mislim, 
da bi umrli od strahu in groze.« 
 
Drugi del skrivnosti zadeva predvsem češčenje Marijinega brezmadežnega 
Srca in napoved druge svetovne vojne.  
 
Tretji del skrivnosti je bilo preroško videnje,  ki je bilo objavljeno leta 2000. 
Sestra Lucija je zapisala: 
 
»Po dveh delih, ki sem ju že razložila, smo na levi strani naše Gospe, malo 
bolj zgoraj, videli angela z ognjenim mečem v levi roki; ko je žarel, je 
razširjal plamene, da se je zdelo, da bo takoj zažgal svet; toda plameni so 
ugašali ob dotiku s sijajem, ki ga je naša Gospa izžarevala iz svoje desne roke. 
Angel je z desno roko kazal na zemljo in klical z močnim glasom: pokora, 
pokora, pokora! In videli smo v velikanski luči, ki je Bog: 'nekaj podobnega, 
kakor vidimo osebe v ogledalu, ko gredo mimo', v belo oblečenega škofa, 
'slutili smo, da je bil sveti oče'. Razne druge škofe, duhovnike, redovnike in 
redovnice, ki so se vzpenjali na strmo goro, na vrhu katere je stal velik križ iz 
ne obdelanih debel hrasta plutovca. Preden je prišel tja, je šel sveti oče skozi 
veliko na pol  porušeno mesto in napol se tresoč z opotekajočim se korakom, 
prizadet od bolečine in skrbi, molil je za duše trupel, ki jih je srečeval na poti; 
ko je prišel na vrh gore, je pokleknil k vznožju velikega križa in ubila ga je 
skupina vojakov, ki so streljali naj s strelnim orožjem in puščicami. Tako so 
drug za drugim umirale posvečene osebe, kakor tudi razne druge svetne osebe, 
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možje in žene različnih stanov in položajev. Pod obema prečnicama križa sta 
bila dva angela, vsak od njiju je imel v roki kristalno škropilnico. Vanju sta 
zbirala kri mučencev in z njo škropila duše, ki so se bližale Bogu.« Lucija je 
povedala, da je med tem videnjem, 13. julija »Naša Gospa v desni roki držala 
srce, v levi pa rožni venec«. Srce je za Lucijo »znamenje ljubezni, ki rešuje. 
Njeno Srce je varno zavetje. Češčenje Marijinega brezmadežnega Srca je 
sredstvo rešitve v težkih časih za Cerkev in svet«.  
 
Vendar mora tudi človek s svojo odločitvijo nekaj storiti. Pogoj za rešitev je 
izražen v trikratni besedi: pokora, pokora, pokora. Zato je zelo pomembna 
naša molitev.  
 
Papež Benedikt XVI.  je še kot kardinal leta 2000 zapisal: »Ključna beseda te 
skrivnosti je trikratni klic: pokora, pokora, pokora! To nas spominja na 
začetek evangelija: 'Spokorite se in verujte evangeliju.'. Razumeti znamenja 
časa pomeni: Razumeti nujnost pokore – spreobrnjenja – vere. Poudaril je: 
»Celotno videnje nastopa dejansko samo zato, da bi priklicalo na dan svobodo 
in jo obrnilo v pozitivno smer. Gre za spodbudo moči za spremembo k 
dobremu.«  
 
Povabljeni smo, da s svojo posvetitvijo sodelujemo pri izpolnjevanju Božjega 
načrta. Naj nam bo vse, tudi obisk kipa iz Fatime  pomoč pri uresničevanju 
tega.  
 
To leto, ko se pripravljamo na stoletnico fatimskih dogodkov in obhajamo leto 
usmiljenja, je poseben milostni čas. Gospod nas želi obogatiti s svojim 
neskončnim usmiljenjem, tudi po o Mariji. Papež Frančišek nas tako vabi: 
»Marija potrjuje, da Sinovo usmiljenje ne pozna meja in doseže vse, ne da bi 
koga izključilo. Obrnimo se nanjo z molitvijo, da se ne bo nikoli naveličala 
obračati svojih milostljivih oči na nas.«  
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