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Dolenski križi 

Dolenci so zelo veren kraj. To se kaže na tem, da imajo v tako 

mali vasici kar 6 križev, in 3 od teh 6 so bili pred kratkim časom 

obnovljeni. Obnavljanje teh križev je financirala občina Šalovci. 

Nekateri križi so na bregovih, da se dobro vidijo, nekateri so pri 

domačijah, postavljeni verjetno med ali po vojni, ker so se tako 

zahvalili ali so prosili boga, da se domačini varno vrnejo domov 

z vojne, nekateri pa so postavljeni ob križiščih, da so vidni 

ljudem, ki se peljejo mimo. 

Cerkev 

Prvotna cerkev v Dolencih je iz prve polovice leta 1331. To 

nakazuje do danes ohranjen gotski prezbiterij. Bila je manjša od 

sedanje.  V 16. stoletju je okoli cerkve še bilo obzidje in 

pokopališče. 

Vizitacijski zapisnik iz leta 1756 pravi o nastanku cerkve:                                     

>>Pripoveduje se, da je cerkev zgradil grof Nikolaj Malokóczi 

leta 1543 (dicitur haec ecclesia aedificata fuisse a comite 

Nicolao Malokóczi Anno 1543).<<  

Sedanjo ovalno obliko je dobila ob večji renovaciji in 

preureditvi leta 1766. 

Leta 2020 je cerkev dobila nov križ na trnu.  

 

Pred nekaj leti je cerkev tudi dobila nove zvone, nove klopi, nov 

marmornati oltar in freske, katere je naslikal akademski slikar 

Branko Duh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prve omembe kraja Dolenci 

 

1. Sanctus Nicolaus de Hodusfeu, 1331                                               

(Sveti Nikolaj nad Hodošem 1331) 

2. Dolinch, 1368 

3. Zenthmiclos alio nomine Dolynch, 1370                   

(Sveti Nikolaj, z drugim imenom Dolynch, 1370) 

4. Dolyncz, 1430 

5. Dolyncz, 1490 

SODOBNO IME 

Do leta 1952: Mali Dolenci in Veliki Dolenci; sedaj enotno 

naselje Dolenci 

 

Župnija 

Župnija Svetega Nikolaja je leta 1331 že obstajala. V letu      

1627 so dolensko župnijo sestavljali kraji: Dolenci, Budinci, 

Šalovci in Ritkarovci.  

Sedaj: Dolenci, Budinci, Šalovci, Hodoš in Krplivnik. 

 

Šematizmi sombotelske škofije po pravici navajajo, da so 

Dolenci starodavna župnija >>parochia antiqua<<. Do leta 1923 

so Dolenci spadali pod sombotelsko škofijo in v monoštrsko 

dekanijo; nato pod lavantinsko-mariborsko škofijo, sedaj pa 

pod murskosoboško škofijo in murskosoboško dekanijo.   

Sedanji župnik je Viljem Hribernik. Župnik je že od leta 1979. 

 


