
 
 
 
 
 

 
 

Pieta (podoba na levi je iz Stične) imenujemo 
podobo Marije, ki v naročju drži mrtvega Jezusa. 
Prikazuje dogodek, ko so Jezusa sneli s križa in 
ga položili Mariji v naročje. Zanimivo je, da 
Marija mrtvega Sina, ne objema, stiska prižema 
k sebi, kakor bi bilo nekako razumljivo, po tako 
boleči in grozljivi izkušnji, ko človek k sebi 
stiska tisto, kar mu je najbolj dragoceno. 
Nasprotno zdi se, da nam Marija kaže Jezusovo 
mrtvo telo, polno ran in trpljenja. Nam ga na 
nek način ponuja. To je v skladu z Marijino 
naravo. Božje milosti ne zadržuje zase, temveč 
nam jo ponuja. Ko Marija nekoč tam v Nazaretu 
izreče tisti slavni »Zgodi se mi po Božji besedi,« 
tega ni izrekla iz čiste sebičnosti ali 
preračunljivosti. Da bi iz tega potegnila kakršno 

koli osebno korist. Marija je takrat rekla »da« v korist celotnega človeštva in 
dobro ve, da otrok, ki bo rojen, ne bo rojen samo v njeno čast in slavo, temveč 
v čast in slavo Boga in zveličanje človeštva. 
 
Prav tako, ob zadnjih trenutkih Jezusovega življenja, Marija Jezusa ne 
zadržuje bolestno ali posesivno pri sebi. Temveč nam ga ponuja, nam ga 
posreduje. Marija je vedno bila in vedno bo posrednica. Vedno bo človek med 
Bogom in ljudmi. Posrednik. Sredstvo komunikacije. Kanal po katerem 
človeštvu priteka sveta voda Božjega usmiljenja.  
 
Zato v mesecu maju vabljeni k Šmarnicam, da se skupaj naužijemo Božjega 
usmiljenja in ljubezni, ki nam jih ponuja Marija. 

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVII., št. 5,         
30. april 2017 
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ŠMARNIČNA POBOŽNOST 
 
Šmarnično pobožnost bomo obhajali vsak dan med sveto mašo. Ob četrtkih in 
petkih pa bodo pete Marijine litanije pred Najsvetejšim zakramentom.  

 
 

SKOZI ŽIVLJENJE 
 

Gospod Bog je že na začetku zgodovine človeštva 
dobro ugotovil, da »Ni dobro za človeka, da je sam; 
naredil mu bom pomoč, ki mu bo primerna.« (1 Mz 
2,18). Celo Gospod Bog ni nikoli osamljen, saj živi 
v prisrčnem občestvu Svete Trojice. Njegovo 
poglavitno delo pa je, da ljubi vse kar je ustvaril. Da 
v Bogu ni nobenega sovraštva do nobene ustvarjene 
reči: duhovne, človeške ali živalske je v tem, da bi 
tudi hudiča uničil takoj, ko bi le ta začel delati malce 
po svoje. Da, Bog celo hudiča ljubi na svoj Božji 
način. Ne ljubi njegovih del, kakor ne ljubi naših 

grešnih dejanj, vendar ga ljubezen žene, da včasih zlo dopusti, zato da iz njega 
izpelje nekaj dobrega. Z Bogom se vsaka stvar dobro konča, tudi če je začetek 
slab, slab pa je zgolj zaradi človeškega faktorja. 
 
Skratka človeku ni dobro, da je sam. Tisto, kar je resnično nenaravno je 
osamljenost. Celo najbolj strogi puščavniki so živeli (sv. Anton Puščavnik, 
Pahomij itd.) in živijo (kartuzijani, karmeličanke, klarise itd.) nekakšno 
skupnost. Bili in so samski, kajti kako bi drugače sploh zanje vedeli? Nikoli 
pa niso bili osamljeni. 
 
Skupnost je torej glavni cilj Božje ljubezni. Biti skupaj z nekom. Dejstvo je, 
da se ne moreš boriti na dveh frontah. Oziroma se lahko boriš na mnogih 
frontah, če imaš krit hrbet, če veš, da se lahko na nekoga nasloniš. Zato je 
prva oblika krščanske skupnosti družina, ki se prične z zakramentom svetega 
zakona oz. po domače – poroka.  
 
Ta zakrament je podoben mašniškemu posvečenju. Zakonca sta posvečena 
drug drugemu, kakor je duhovnik posvečen Cerkvi. In kakor duhovniško 
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življenje ni brez križev in težav, tudi zakonsko prav gotovo ni. Vendar pa, ker 
je oboje zakrament je nad vsem bedi Bog. In to je naša tolažba in upanje. 
Seveda, ni nekega uspešnega recepta za uspešen zakon vsak par  individualen, 
vsekakor pa obstajajo določene 2.000 letne izkušnje Cerkve, ki so se izkazale 
za uspešne in koristne.  
 
Te izkušnje se zrcalijo v poročnem obredu, ki je 
nastal skozi stoletja, v katerem ima vsako 
dejanje svoj pomen. Obljuba, ki si jo zaročenca 
izpovesta, pomeni, da se posvečujeta drug 
drugemu. Prstana izražata nedotakljivost 
svetega zakona, štola okrog sklenjenih rok pa 
neločljivost svetega zakona. Bela obleka pa 
predstavlja fizično in duhovno nedolžnost 
zaročencev, ki bosta postala eno telo in preko 
spolnega dejanja Bogu pomagala pri ustvarjanju 
novega, unikatnega človeka. 
 
Če se trudimo razumeti obrede, ki jih v Katoliški Cerkvi obhajamo, nam ti 
obredi lahko pomagajo tudi v nadaljnjem življenju. Tako za »uspešen« zakon 
ni pogoj v romantičnem obredu v beli cerkvici sredi zelenih poljan. Tudi ni v 
razkošnih ohcetih, ter v razsipanju denarja za cvetje, obleke in hrano. Izgovor 
marsikaterega para je v tem, da »ohcet veliko stane«. Poroka je zaradi 
zaročencev, ne zaradi svatov. Veselimo se lahko tudi skromno in trezno. Kajti 
tudi življenje bo zahtevalo veliko treznosti in modrosti, če bosta zakonca 
hotela živeti dolgo in srečno življenje v skupnosti, ter preživeti mnoge 
nemirne vode. 
 
Zakon je neločljiv. Zato včasih obstaja bojazen, kaj pa če izbrani partner ni 
pravi zame, kaj pa če nama ne bo šlo? Marsikateremu novo posvečenemu 
duhovniku se niti ne sanja, kaj vse ga čaka. Toda ker se zavedaš, da ima Bog 
vse vajeti v rokah, je lažje stisniti zobe in malce potrpeti. Če lahko Bog ljubi 
hudiča, potem tudi mi lahko ljubimo drug druge. Vendar je treba tako ljubezen 
vzgojiti. Zato je tudi za zakonca še kako pomembno redno in skupno 
zakramentalno in molitveno življenje, saj nista eno telo samo v postelji, 
temveč povsod. K vztrajanju v dobrem in slabem nas lahko spodbuja tudi 
lokalna cerkvena skupnost, včasih lahko pomagajo tudi zakonske skupine. 
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Zato imajo zelo veliko vlogo prijatelji in sorodniki. Marsikateri par gre 
narazen, ker se starši nekako ne morejo upreti želji, da bi se vtaknili v prav 
vsak segment zakonskega življenja »ta mladih.« Dragi tasti in tašče: 
pomagajte mladi družini živeti in preživeti, ne pa da nekateri pripomorejo, da 
mlada družina razpade. Prava krščanska pomoč je najprej molitev in preko 
molitve bomo prišli tudi do praktičnih idej.  
 
Življenje torej od nas zahteva prilagodljivost, na vseh straneh. To nas uči 
Jezus s križa, ko pravi: »Glej tvoja mati, glej tvoj Sin«. Še na križu Jezus ne 
dopusti, da bi bila Njegova Mati Marija osamljena ali pa Njegovi učenci. Bog 
nam na življenjsko pot velikokrat pošilja različne ljudi. Eni nam želijo 
pomagati nositi križ, kakor Simon iz Cirene, drugi obrisati obraz, kot 
Veronika. Toda zaradi naših standardov, predsodkov velikokrat prezremo vse 
te oblike pomoči, ki nam jih Bog pošilja na pot. Zato je včasih dobro, da 
znižamo standarde, gledamo preko predsodkov, saj je bolje, da se da se 
naslonimo zgolj na polomljeno pručko, kakor da zremo v  zelo drag stol v 
izložbi in trpimo bolečine.  
 

ZAKONSKI JUBILEJI 
 
 

Zaradi pomembnosti zakramenta svetega zakona 
bomo, obhajali zakonske jubileje. K skupnemu 
praznovanju, ki bo v nedeljo 21. maja pri maši 
ob 10-ih, ste povabljeni vsi, ki boste letos 
praznovali 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 12. maja 2017.  
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 
 13.5.2017 skupina Hočevar Mateje, Rakitnica 64 
 27.5.2017 skupina Henigman Irene, Rakitnica 57 
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SREČANJE ŽPS 
 

Vsake štiri leta poteka kanonična vizitacija župnij. To pomeni, da škof s 
pomočjo sodelavcev pregleda delovanje in življenje posameznih župnij. 
Gospodarsko pastoralni pregled je potekal že jeseni 2016, pred podelitvijo 
zakramenta svete birme pa se škof želi srečati tudi s člani župnijskega 
pastoralnega sveta.  
 
To srečanje bo potekalo v četrtek 18. maja 2017 po večerni maši ob 19.30.  
 

ZAKRAMENT SVETE BIRME 
 

Zakrament svete birme ni slovesen 
zaključek nekega obdobja, kakor ga 
nekateri napačno razumejo. Slovesen 
zaključek je valeta, matura, fantovščina, 
dekliščina itd. Zakrament svete birme je 
enakovreden zakrament vsem ostalim 
zakramentom. Prejme ga vernik v 
nekem določenem obdobju, kot 
potrditev in utrditev njegovega verskega 
življenja. Da bi lahko živel odraslo 
krščansko življenje. Ni nujno, da ga vsi 
prejmejo: birmovalec ima pravico, da ga 
komu tudi odreče, kakor velja za vsak zakrament. Tako na primer jih veliko 
vstopi v semenišče, a le malo jih prejme zakrament svetega mašniškega 
posvečenja.  
 
V bližnji preteklosti je ta zakrament podelil škof, ko je bolj ali manj slučajno 
prišel v župnijo. Takrat so ga prejeli vsi od najmlajših do najstarejših. Danes 
pa smo ga, v želji, da bi ga približali ljudem nehote institucionalizirali do te 
mere, da to skoraj ni več zakrament, temveč neka mučna zadeva, polna nekih 
strahov in nervoz, včasih skoraj pod prisilo.  
 
Zakrament svete birme je dar Svetega Duha. Svete Duh je kot veter, ki: »veje, 
koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre. Tako je z 
vsakim, ki je rojen iz Duha.« (Jn 3,8) Zato ni univerzalnega recepta glede 
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priprave na birmo. Vsak človek je unikaten in vsaka generacija je individualna. 
Nekateri potrebujejo malo več, nekateri malo manj. Kakor nobenega 
človeškega življenja ne moremo spraviti v predalčke, tako tudi ne vere, še 
najmanj pa Svetega Duha. Vsekakor pa velja, vse je o odvisno od osebne 
pripravljenosti, zrelosti in svobodne odločitve prejemnika.  
 
Letos bo v naši župniji potekala redna podelitev zakramenta svete birme in 
sicer v soboto 20. maja 2017 ob 8-ih v župnijski cerkvi v Dolenji vasi. Škof 
birmovalec bo msgr. dr. Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof.  
 
Srečanje za starše birmancev bo v ponedeljek 8. maja 2017 ob 18.30 v 
župnišču. 
 
Birmanci bodo imeli duhovno obnovo na Novi Šitfti v soboto 13. maja 2017 s 
pričetkom ob 9.30. Duhovna obnova se bo končala ob 13-ih s sveto mašo. V 
sklopu duhovnih vaj bodo imeli možnost za sveto spoved. 
 
Škof birmovalec se bo z birmanci srečal v četrtek 18. maja ob 18-ih v 
župnijski cerkvi. Zato bo ta dan sveta maša ob 19-ih. Po maši pa se bo srečal 
še z župnijskim pastoralnih svetom.  
 
Birmancem želim, da bi prejeli ta zakrament v resnični notranji svobodi, 
kakor sem ga prejel sam pri 19-ih letih: brez prisile in strahu, prostovoljno in 
svobodno. To je najboljši »recept«, da se te Sveti Duh prime. In če po pravici 
povem, da tudi po intenzivni eno letni pripravi nisem točno vedel, kaj 
prejemam. To vem sedaj, po dolgoletni uporabi darov Svetega Duha. 
 
Starše in botre pa prosim: molite, resnično molite za svoje birmance. En Oče 
naš in Zdrava Marija, zmoljena z vso resnostjo, zbranostjo in ljubeznijo 
zadostuje več, kot hitro zdrdrane litanije. Birmanci morda sedaj, na višku 
pubertete tega res niso zmožni narediti. Zato pa Vas odrasle ljubezen do Vaših 
otrok veže, da za njih molite, ter jih še naprej spodbujate k rednemu verskemu 
življenju. Le z redno »uporabo«, darov Svetega Duha, vidni sadovi. 
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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 2.4.2017 ste pri ofru za obnove darovali 1.292,07 €. Bohlonej in Bog povrni!  
 
Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 21.4.2017): Hren Anica; Dejak; darovi 
iz »rumenega nabiralnika«; v skupnem znesku darovali: 940,75 €. Vsem Boghlonej in 
Bog povrni! 
 
Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski 
račun župnije Dolenja vas! 
 

GOSPODOV VNEBOHOD 
 
V četrtek 25. maja bomo obhajali praznik Gospodovega vnebohoda. Tri dni 
pred vnebohodom pa obhajamo prošnje dneve z litanijami vseh svetnikov. 
Prošnja procesija od Vogalovega križa do sv. Marjete bo v torek 23. maja 
2017 ob 7.30. V Prigorici bo v ponedeljek ob 18-ih med večerno mašo, prav 
tako med večerno mašo v sredo v Rakitnici. 
 

Vsem, ki boste pripravljeni 
sodelovati se že v naprej 
zahvaljujem, ter kličem na Vas 
Božjega blagoslova. Bohlonej, ter 
Bog povrni! 
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BRALCI BERIL MAJ 2017 
       
       

7.5.2017 – Florjanova nedelja  21.5.2017 – 6. velikonočna 
ob 8-ih  ob 10-ih - gasilci  ob 7-ih  ob 10-ih 

Kromar Metka 
Stopar Marjan 

 Henigman Ida 
Berkopec Anton 

 Bojc Marjana 
Andoljšek Marija 

 Levstek Ivanka 
Gornik Špela 

       

14.5.2017 – 5. velikonočna  28.5.2017 – 7. velikonočna 
ob 8-ih  ob 10-ih  ob 8-ih  ob 10-ih v Lipovcu 

Hočevar Danica 
Remic Matija 

 Oražem Karmen 
Oražem Vlado 

 Trdan Martina 
Mihelič Marica 

 Hočevar Mojca 
Oražem Bernarda 

 

MAŠNI NAMENI OD 1.5.2017 DO 31.5.2017 
 

Ponedeljek, 1. maj Jožef Delavec  
ob 8-ih v Dolenji vasi Andoljšek Pavel (Mimi Dejak, Lip.)  

ob 10-ih v Dolenji vasi Henigman Pavel, Rak. 25  
   

Torek, 2. maj Atanazij Veliki  
ob 18-ih v Dolenji vasi Bojc Frančiška 30. dan 

v čast Svetemu Duhu, oddana 
Po maši litanije Svetega Duha.  

   

Sreda, 3. maj Filip in Jakob  
ob 18.00 v Dolenji vasi Andoljšek Stane, L. 51  

   

Četrtek, 4. maj Florjan  
ob 18-ih v Dolenji vasi starši Oražem, Lonč. 43 (sin France) 

za duh. poklice in svetost pokl.oddana 
Po maši molitve za duhovne 

poklice. 

Petek, 5. maj Gotard  
ob 18-ih v Dolenji vasi Vinko Mulec (Humec 22) .  

   

Sobota, 6. maj Dominik Savio  
ob 8-ih v Dolenji vasi Petek Janez, 1. obl. Po maši Marijine litanije 

   

Nedelja, 7. maj 4. velikonočna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi za pokojne in žive gasilce 
Ofer za obnove 

   
Ponedeljek, 8. maj Bonifacij  

ob 18-ih v Prigorici Stane, starši Merhar in Zobec Srečanje za starše birmancev ob 
18.30 

   

Torek, 9. maj Pahomij  

ob 8.00 v Dolenji vasi   
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Sreda, 10. maj Job  
ob 18-ih v Rakitnici starši in France Henigman, R. 22  

   

Četrtek, 11. maj Estela  
ob 18-ih v Dolenji vasi Merhar Ignacij, obl. P. 87 Celonočno češčenje 

   

Petek, 12. maj Leopold Mandić  
ob 18-ih v Dolenji vasi starši Pogorelec in Kersnič, svaka, Vera Mihič 

 Primož Škulj (družina Jecelj), oddana 
Ura usmiljenja ob 15-ih 

 
   

Sobota, 13. maj Fatimska M.B. 
ob 8-ih v Dolenji vasi Ignacij in Marija Merhar, Stane Benčina 

Duhovna obnova za 
birmance ob 9.30 na Novi 

Štifti 
   
   

Nedelja, 14. maj 5. velikonočna nedelja  
ob 7-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi Franc obl. Ana in Frenk Češarek 
 

   

Ponedeljek, 15. maj Zofija  
ob 18-ih v Prigorici družine Zobec in Klun, Prig. 99  

   
   

Torek, 16. maj Janez Nepomuk  
ob 8.00 v Dolenji vasi Rus Pavlina (sestra Stanka, Vinice)  

   

Sreda, 17. maj Jošt  
ob 18-ih v Rakitnici Stanislav Oberstar, R.2   

   

Četrtek, 18. maj Feliks 
ob 19-ih v Dolenji vasi Ivan Bojc, Dol. vas (P. 87) 

  

Ob 18-ih srečanje škofa in 
biramncev, ob 19.30 škofa 

in ŽPS 
   

Petek, 19. maj Celestin  
ob 18-ih v Dolenji vasi Trdan Neža, 30. dan 

  
Ura usmiljenja ob 15-ih 

 
   

Sobota, 20. maj Bernardin 
ob 8-ih v Dolenji vasi za blagoslov birmancev in njihovih družin 

Slovesnost svete birme 

   

Nedelja, 21. maj 6. velikonočna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Dolenji vasi Vinko in Angela Rus, Rak. 70 
zakonski jubileji 

   

Ponedeljek, 22. maj Julija  
ob 18.00 v Prigorici Petek Franc prošnji dan 

   

Torek, 23. maj Socerb  
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ob 8-ih pri sv. Marjeti Kromar Karel (P. 22) prošnja procesija ob 7.30 
   

Sreda, 24. maj Marija Pomočnica  
ob 18.00 v Rakitnici Mišič Stanko, Šol. 4 (družina Kordiš, Retje) prošnji dan 

 Lovšin Karolina (R. 2), oddana  
   

Četrtek, 25. maj GOSPODOV VNEBOHOD  
ob 8-ih v Dolenji vasi Kromar Karel (P 22.)  

ob 18-ih v Dolenji vasi Franci obl. in starši Tekavec (Tinka)  
   

Petek, 26. maj Filip Neri 
ob 18-ih v Dolenji vasi Matelič Jožica 1. obl. 

Ura usmiljenja ob 15-ih . 
 

   

Sobota, 27. maj Avguštin Canterburyjski  
ob 8-ih v Dolenji vasi Henigman Jože, Obrtniška  

   

Nedelja, 28. maj 7. velikonočna nedelja  
ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 

ob 10-ih v Lipovcu za blagoslov soseske  
 

   

Ponedeljek, 29. maj Maksim Emonski  
ob 18-ih v Dolenji vasi Anton in Neža Tekavec (starši in Vinko Tekavec)  

   

Torek, 30. maj Kancijan  
ob 8.00 v Dolenji vasi Pogorelec Marija (Vera, Hrib 6)  

   

Sreda, 31. maj Marijino obiskanje  
ob 18-ih v Dolenji vasi Oberstar Frančiška (sestra Marija, Nemška vas)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O sveti Jožef, ti vsakdar nam bodi skrben 
gospodar. Izlij nebeški blagoslov na vso družino, 
pod naš krov. naj bo ljbuezen naša vez, da z nami 
bo pomoč z nebes. naj k Bogu pelje naša pot in 
čednost nas krasi povsod. O sveti Jožef, bodi ti 
med nami danes in vse dni! 
 
Glej, srečo svojo, hiše te vložim zaupno ti v roke. 
Odvrni milostno vsekdar, kar bi nam moglo biti v 
kvar. zakleni nas in naše vse v Srce presveto, 
prosimo te.Naj v Bogu skrito in sveto življenja 
dnevi nam teko. Amen. 
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OBVESTILO 
 

Ribniški skavti 

vabimo na akcijo zbiranja starega papirja, ki bo potekala v soboto, 6. maja, od 9. do 
12. ure. Papirpripeljite na parkirišče pri cerkvi v Dolenji vasi, kjer bo stal zabojnik. 

Prosimo, da ločeno zberete papir in karton. Tisti, ki nimate možnosti, da bi sami 
dostavili papir, pokličite na številko 040-413-060(Klemen). Hvala vsem, ki 

sodelujete in skrbite za čistejše okolje. 

 
MARIJA POMOČNICA 

 
Marija Pomočnica (tudi Marija Pomagaj) je 
rimskokatoliška verska resnica in dogma, ki pravi, 
da je Jezusova mati Marija sodelavka pri 
Jezusovem zveličavnem delovanju in na ta način 
priprošnjica in pomočnica Božjega ljudstva, zlasti 
kristjanov. Temu posredovanju Rimskokatoliška 
cerkev posveča tudi praznik Marije Pomočnice, ki 
ga praznuje 24. maja. 
 
Marijina priprošnja, se je že večkrat v zgodovini: 
tako osebni zgodovini posameznika, kot v 
zgodovini celotne Katoliške Cerkve, izkazala. 
Zgodovina tega praznika izhaja iz dveh 
pomembnih uslišanj: uspeh bitke pri Lepantu 7. 
oktobra 1571 ko je bil krščanski svet rešen turške 
nevarnosti, ter rešitev papeža Pija VII. iz 

Napoleonovega ujetništva. Tudi marsikatera osebna zgodovina posameznika 
je bila spremenjena na Marijino priprošnjo. Najbolj znana je zgodba Leopolda 
Layerja, ki je naslikal čudodelno brezjansko podobo Marije Pomagaj. Le ta je 
leta 1814 iz zaobljube, ker je bil po Marijini priprošnji rešen iz ječe, poslikal 
celotno kapelico.  
 
Izraza Marija Pomočnica ne smemo razumeti tako, kot da bi bila Marija sama 
pomočnica ljudem v stiskah in Odrešiteljica. Marijina vloga je marveč 
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podrejena osrednji vlogi Kristusa, v odvisnosti od njega in v sodelovanjem z 
njim. Pomoč človeku prihaja od Kristusa, vendar tudi po Marijinem 
posredovanju. Marija ni boginja, ampak stvar. Zato Marije ne molimo, kot to 
delamo glede na Boga, ampak jo častimo in se ji priporočamo, da nam izprosi 
potrebnih milosti. 
 
Zato velja slogan: »K Jezusu po Mariji«. Brez Marijinega prostovoljnega in 
svobodnega »Zgodi se mi po tvoji besedi.« Bi se naše Odrešenje prav gotovo 
zavleklo v nedoločen čas. In tudi danes, bi se marsikatera osebna zgodovina 
drugače zapisala, če ne bi bilo posredovanja Božje Matere Marije – Marije 
pomočnice.  
 
Ne oklevajmo v stiskah in problemih naših življenja ali življenj naših bližnjih, 
temveč se zaupno priporočimo Mariji. Naše prošnje in molitve so prav gotovo 
večkrat nepopolne, včasih celo sebične. Toda Marija jih bo znala tako 
posredovati Bogu, da bo za vse dobro. 
 
Zato skupaj s tisočimi verniki, tudi mi vzklikajmo: 
 

Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja, življenje, veselje in upanje naše, 
pozdravljena! 

K tebi vpijemo izgnani Evini otroci, k tebi zdihujemo žalostni in objokani v 
tej solzni dolini. 

Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas in pokaži nam po tem 
izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa. 
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


