
 
 
 
 
 

Upanje 
 

Upanje izhaja iz samega jedra krščanske vere. Čas, v katerem živimo, zaradi 
naraščajočega občutka nesmisla življenja in obupavanja vse nas še posebej 
vabi in sili, da vso širino in vrednost upanja, ki ga vsebuje naša vera, znova 
odkrijemo in iz njega globlje zaživimo. Upanje, ko krščanska krepost se 
bistveno razlikuje od nekakšnega samoniklega in nerazumnega optimizma, ki 
se izraža v besedah: bo že kako šlo, saj je še vedno tako bilo. Francoski 
pisatelj Bernanos zato tako pravi: »Optimizem je zmotno upanje, ki ga imajo 
samo bojazljivci in neumneži. Upanje je krepost, je moč, je junaška 
odločenost duše. Najvišja oblika upanja je premagan obup. Navadno mislimo, 
da je lahko upati. Vendar upajo samo tisti, ki so imeli pogum obupati nad 
slepili in lažmi, za katerimi so se čutili zavarovane in so to zmotno imeli za 
upanje. Če hočemo pridi do upanja, moramo iti do konca obupa. Samo kadar 
prideš do konca noči, srečaš novo zarjo.«  
 
Človekovo upanje je po eni strani usmerjeno v konkretno stvarnost, dogodke, 
ljudi, toda ob tem je temeljnega pomena upanje kot stanje duha, ki ni vezano 
na to, da bi kdo kaj imel ali dosegel, ampak da preprosto je, da biva iz čiste 
zastonjskosti in darežljivosti, ter uresničuje svoje poslanstvo. (dr. Anton Jamnik, 
ljubljanski pomožni škof v »Znamenja upanja« SKAM 2000) 
 
Upanje torej izhaja iz bistva krščanske vere, ki je Jezusovo vstajenje od 
mrtvih. Ko so se učenci soočili z Jezusovo smrtjo so se končale vse 
zaverovanosti, marsikdo je obupal, toda vsi tisti, ki so »enodušno vztrajali v 
molitvi z ženami, z Marijo, Jezusovo materjo in z njegovimi brati« (Apd 1,14), 
so dosegli tisto pravo upanje, zaradi katerega so lahko tudi svojo vero potrdili 
z mučeniško smrtjo.  
 
 

župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVII., št. 9,         
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ŽUPNIJSKA DUHOVNA OBNOVA 
 

Delajte s strahom in trepetom za svoje zveličanje. Bog je namreč, ki iz 
blagohotnosti v vas dela, da hočete in delate (Flp 2,12-13) 

 
Apostol Pavel ne pravi: Delaj za svoje zveličanje, marveč: Delajte! Obrača se 
na skupnost vernikov, ki so drug k drugemu naravnani in tako rekoč drug od 
drugega odvisni. V prizadevanju za duhovno rast, naj bi drug drugega 
podpirali. In prav  tem imajo skupne duhovne vaje, duhovna obnova prednost 
pred zasebnimi. Zgled, zbranost, vztrajanje sobrata, sosestre je hkrati velika 
spodbuda zame. Bratska soodgovornost je zelo poudarjena v tem stavku: 
»Delajte s strahom za zveličanje!« Kakor da bi bilo od našega vzajemnega 
sodelovanja odvisno naše zveličanje.  
 

Naslednja vrstica pa je pravo nasprotje pravkar povedanega: Bog je tisti, ki 
vse dela, ne mi. Bog daje hotenje in delovanje za naše zveličanje. Ali je s tem 
prva trditev odpravljena? Nikakor. Paradoks mora ostati. Vse je odvisno od 
boga in vse je odvisno od nas. Bog je sicer početnik in pobudnik, toda 
Božjega in človeškega delovanja ne smemo ločiti. Ne smemo misliti, da Bog 
dela od tam naprej, kjer človek neha. Z Bogom, s Svetim Duhom tako z roko 
v roki delamo za rast duhovnega življenja. Župnijsko duhovnost živimo in 
razvijamo občestveno.  
 

Potrebnost duhovne obnove? Če nas je delo tako rekoč zasužnjilo in nekako 
zamorilo v nas duhovni polet, da se je naše »notranje oko« začelo temniti, so 
tu duhovne vaje – obnove. Če se venomer ukvarjamo samo s svojimi bližnjimi, 
nas to duhovno izčrpa. Še bolj se duhovno iztrošimo in izpraznimo, če se 
ukvarjamo samo s svojimi poklicnimi ali materialnimi problemi. Če se pa vsaj 
od časa do časa umaknemo v samoto, v obnebje, ki je vse razsvetljeno z 
duhovnimi zvezdami, dobi v nas stari, po zemlji se plazeči »Adam«, peruti.  
 

Zato je smiselnost duhovne obnove, če pomeni učlovečenje Boga v škofiji, v 
župnijah, družinah in tudi v življenju vsakega kristjana. In to so svetniki 
prvega tedna v mesecu oktobru bili. Sveta Terezija Deteta Jezusa, Angeli 
varuhi, sveti Frančišek Asiški, sveta Favstina Kowalska, sveti Bruno in seveda 
Rožnovenska Mati Božja, so vsi pomenili učlovečenje Boga v svojem lastnem 
življenju. Bog se je v vsakem izmed naštetih svetnikov na nek način učlovečil 
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in je deloval v skladu z njihovimi sposobnostmi in talenti. Od nikogar ne 
smemo pričakovati, da bo vse znal, vse vedel, vse delal. Vsak na svojem 
področju, gradi nebeško kraljestvo. Mi pa seveda moramo zato Bogu to svoje 
področje prepustiti.  
 

Naj bo ta duhovna obnova, ki jo bomo v župniji Dolenja vas obhajali od 1. 
oktobra do 7. oktobra dejansko in resnično obnova tako naše župnijske 
skupnosti, kakor vsakega vernika. Da bomo z obnovljenimi močmi začeli 
novo pastoralno kakor malce kasneje koledarsko leto.  
 

PROGRAM: 
 

Duhovno obnovo bomo začeli v nedeljo 1. oktobra s sveto mašo ob 16-ih. 
Sveto mašo bo daroval g. arhidiakon msgr. mag. Petrič Franci, ki nam bo 
spregovoril o sveti Tereziji Deteta Jezusa. 
 

V ponedeljek, 2.10., ob 18-ih bomo obhajali god svetih angelov varuhov. Po 
sveti maši bo prof. Bogdan Dolenc imel predavanje o dobrem in zlu: kako zlo 
vstopa v naše družine in življenja, kako se pred njim boriti… 
 

V torek, 3.10.,  po večerni maši bo češčenje Najsvetejšega zakramenta ob 
premišljevalni molitvi rožnega venca.  
 

V sredo, 4.10., bo sveto mašo ob 18-ih daroval prof. dr. Miran Špelič OFM. 
Po maši nam bo spregovoril o svetem Frančišku Asiškem in njegovem 
otroškem zaupanju v Boga Očeta. 
 

V četrtek, 5.10., bo sveto mašo ob 18-ih daroval prof. dr. Anton Štrukelj. Po 
maši nam bo spregovoril o sveti Favstini Kowalski, ambasadorki Božjega 
usmilenja. 
 

V petek, 6.10., bomo obhajali god svetega Bruna. Po večerni sveti maši si 
bomo v župnišču ogledali film »Velika tišina«, Ta dokumentarni film je 
edinstven, ker nas popelje znotraj najstrožjega meniškega reda – kartuzijanov. 
Odkriva nam prvine, ki so pomembne tudi za nas, ki živimo »zunaj zidov«.  
 
V soboto, 7.10.2017, bomo obhajali praznik rožnovenske Marije in pri maši 
ob 16-ih zaključili duhovno obnovo z Marijinimi litanijami po karlobaškem 
napevu.  
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KNJIŽICA O SVETEM ROKU 
 
Naša župnija je polna biserov in lepot, tako 
premičnih kakor nepremičnih. In med nepremične 
vsekakor sodijo poslikave na stropu župnijske cerkve, 
ki prikazujejo življenje svetega Roka. Redke so 
župnijske cerkve, ki imajo tako nazorno prikazano 
življenje svojega zavetnika. In da ne bi bogoslužje in 
naš vrat trpel, ko se ob obisku cerkve oziramo k 
stropu, je pri založbi Salve, izšla knjižica o življenju 
svetega Roka ilustrirana s podobami iz naše 
župnijske Cerkve. Knjižico lahko kupite v katoliških 
knjigarnah ali pa v Dolenji vasi.  
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 
 

 30.9.2017 skupina Trdan Darinke, Lončarska 82 
 21.10.2017 skupina Oberstar Branke, Humec 2 

OBVESTILA 
 

 v sredo 25. oktobra bo v Dolenji vasi »Mladinsko srečanje« ob 19-ih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRALCI BERIL OKTOBER 2017 
       
       

1. 10. 2017 – 26. navadna nedelja  15. 10. 2017 – 28. navadna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih   ob 8-ih  ob 10-ih 

Kromar Metka 
Trdan Martina 

 Hočevar Mojca 
Bartol Ana 

 Bojc Marjana 
Remic Matija 

 Bojc Karmen 
Rus Andrej 

       

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 
 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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1. 10. 2017 – 26. navadna nedelja  22. 10. 2017 – 29. navadna nedelja 
ob 16-ih    ob 8-ih  ob 10-ih 

Oražem Bernarda 
Merhar Marija 

   Merhar Marija 
Oražem Petra 

 Bojc Zdenka 
Berkopec Anton 

 

8.10.2017 – 27. navadna nedelja  29. 10. 2017 – 30. navadna nedelja 
ob 8-ih  ob 10-ih  ob 8-ih  ob 10-ih 

Andoljšek Marija 
Pogorelc Jana 

 Oražem Bernarda 
Henigman Mateja 

 Levstik Damjana 
Mohar Marija 

 Oražem Karmen 
Oražem Vlado 

 
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 €.  
 

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 3.9.2017 ste pri ofru za obnove darovali 1.208,90 €. Bohlonej in Bog povrni!  
 

Poleg tega ofra, so posamezniki in podjetja (do 17.9.2017): darovi iz »rumenega 
nabiralnika«; Bojc Branko s.p.; Merhar, Blata v skupnem znesku darovali: 795,25 €. 
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 1.10.2017 DO 31.10.2017 
 

Ponedeljek, 25. september Sergij  
ob 18-ih v Dolenji vasi Trdan Neža (L. 40)  

   

Torek, 26. september Kozma in Damjan  

ob 8.00 v Dolenji vasi Oberstar Frančiška (sestra Nemška vas)  
   

Sreda, 27. september Vincencij  
ob 17-ih v Prigorici Oražem Angela, 7. dan  
ob 18-ih v Rakitnici starši, Janez in Frances Levstek (R. 10)  

   

Četrtek, 28. september Venčeslav  

ob 18-ih v Dolenji vasi Julijana in Ludvik Pahulje, Šol. 30 Češčenje ob 18.30 
   

Petek, 29. september Mihael, Gabriel, Rafael, nadangeli  

ob 18-ih v Dolenji vasi Vida Oražem, obl. (Sonja) Prvi petek. Ura usmiljenja ob 15-ih 
 

   

Sobota, 30.september Hieronim  

ob 8-ih v Dolenji vasi Tekavec Vinko, Kostevc 1  
   

Nedelja, 1. oktober 26. navadna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 
ob 10-ih v Dolenji vasi Rus Pavlina, 1. obl. 
ob 16-ih v Dolenji vasi za uspeh duhovne obnove 

Duhovna obnova:    
ob 16-ih msgr. Petrič France 

Ofer za obnove pri dop. maš. 
   

Ponedeljek, 2. oktober Angeli varuhi  

ob 18-ih v Dolenji vasi za bolne in ostarele 
 Trdan Neža (L. 24) 

Duhovna obnova: 
prof. Bogdan Dolenc 

   

Torek, 3. oktober Gerard 

ob 18-ih v Dolenji vasi v zahvalo in za božji blagoslov 

Duhovna obnova: 
rožni venec 

   

Sreda, 4. oktober Frančišek Asiški  

ob 18-ih v Dolenji vasi Trdan Rudi in Marija (P. 89) 
 Andoljšek Pavel (Gradndovec) 

Duhovna obnova: 
ob 18-ih p. Miran Špelič 

   

Četrtek, 5. oktober Favstina Kowalska 

ob 18-ih v Dolenji vasi Kozina Franc (Obrtn. 3) 
 za nove duh. poklice in stan. poklicanih 

 
Duhovna obnova: 

ob 18-ih. g. Štrukelj Anton 
   

Petek, 6. oktober Bruno  

  Prvi petek. Ura usmiljenja ob 15-ih 
ob 18-ih v Dolenji vasi v zahvalo Judu Tadeju in začetek šol. Leta Ogled filma »Velika tišina« ob 18.30 
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Sobota, 7. oktober Rožnovenska mati Božja 

  
ob 16-ih v Dolenji vasi Češarek Franc, Prig. 56 

Ob 16-ih sklep duhovne 
obnove po maši Marijine 

litanije 
   

Nedelja, 8. oktober 27. navadna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 
ob 10-ih v Dolenji vasi Merhar Stane, obl (Prig. 91) 

 

   

Ponedeljek, 9. oktober Dionizij  

ob 18.00 v Prigorici Levstik Alojz in Marija, obl. (Prig. 30)  
 Ema Štrucel, Ivana Zakrajšek (P. 75), oddana  
   

Torek, 10. oktober Florencij  

ob 8-ih v Dolenji vasi Jerebič Dušan  
   

Sreda, 11. september Filip  

ob 18-ih v Rakitnici Trdan Pavel (Rak. 48)  
 Oberstar Frančiška (Zapotok), oddana  
   

Četrtek, 12. oktober Maksimilijan Celjski  

ob 18-ih v Dolenji vasi Merhar Olga, obl.  Češčenje ob 17.30 
 France in sorodniki Trdan, oddana  
   

Petek, 13. oktober Koloman 

ob 18-ih v Dolenji vasi družine Horvat Lukač in Kromar Henigman 

 
Ura usmiljenja ob 15-ih . 

   

Sobota, 14. oktober Kalist  

ob 8-ih v Dolenji vasi družine Dejak in Vidervol (P.K. 9)  
 Dejak Roza (Humec 30), oddana  
   

Nedelja, 15. oktober 28. navadna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane 
ob 10-ih v Dolenji vasi starši Lovšin, Šol. Ul. 16 

 

 Bojc Matjaž, oddana  
   

Ponedeljek, 16. oktober Hedvika  

ob 18-ih v Prigorici Mohar Alojz  
 Kromar Karel (P. 22), oddana  
   

Torek, 17. oktober Ignacij Antiohijski  

ob 8.00 v Dolenji vasi Anton in Josipina Bojc, Hrib 17  
   

Sreda, 18. oktober Luka  

ob 18-ih v Rakitnici Karolina, France, Milan Lovšin (Rak. 55)  
   

Četrtek, 19. oktober Pavel od Križa  

ob 18.00 v Dolenji vasi družina Merhar (Blata 6) Češčenje ob 17.30 
 za zdravje in Božji blagoslov, oddana  
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Petek, 20. oktober Irena  

ob 18-ih v Dolenji vasi Kromar Ivanka in Vinko (Lonč. 75) Ura usmiljenja ob 15-ih . 
   

Sobota, 21. oktober Uršula  

ob 8-ih v Dolenji vasi Walter Barski  
   

Nedelja, 22. oktober 29. navadna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi Andoljšek Stanislav, 1. obl in Julijana (Za vodo 2)  

   

Ponedeljek, 23. oktober Janez Kapistran  

ob 17.30 v Prigorici Oražem Angela, 30. dan  
ob 18-ih v Prigorici Klun Karol, Prig. 39 

 

   

Torek, 24. oktober Anton Marija Klaret  

ob 8-ih v Dolenji vasi Stanko Šteblaj (Alenka in Mitja)  
   

Sreda, 25. oktober Darinka  

ob 18-ih v Rakitnici Ivan, družina Kromar in Oberstar, Rak. 67 Mladinski verouk ob 19-ih. 
   
   

Četrtek, 26. oktober Lucijan  

ob 18-ih v Dolenji vasi Dejak Pavel (Lonč. 34) Češčenje ob 17.30 
   

Peterk, 27. oktober Sabina Avilska  

ob 18-ih v Dolenji vasi Merhar Pavel, Jurjevica 17 (Merhar Janez) Ura usmiljenja ob 15-ih . 
   

Sobota, 28. oktober Simon in Juda Tadej  

ob 8-ih v Dolenji vasi Justina Levstek in Marija Ambrožič  
   

Nedelja, 29. oktober 30. navadna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi Justina, obl. in družina Peček (Ela)  

   

Ponedeljek, 30. oktober Marcel  

ob 18-ih v Prigorici Miroslav Merhar in sorodniki (P. 22)  
 za Božji blagoslov in varstvo (P. 75)̧  oddana  

   

Torek, 31. oktober Volbenk  

ob 8-ih v Dolenji vasi Anja Kamnik (Jecljevi)  
 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. 
 
 
 
 

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/ 


