
CVETNA NEDELJA 17. april 
S cvetno nedeljo se začne Veliki 
teden, ki je v celoti posvečen Jezuso-
vemu trpljenju, smrti in vstajenju. 

 
Jezus pride še zadnjič v mesto 
Jeruzalem. V tempelj, kjer je bil 
darovan kot človeški otrok, kjer je kot 
12 letnik sedel med učitelji postave in 
»pozabil« na svoja starša, ki sta ga » 
z žalostjo« iskala. Kot potujoči učitelj 
je bil večkrat v Jeruzalemu in ob 
pogledu na zlorabo svetega prostora 
očisti tempelj človeške trgovske 
krame in pove: »Moja hiša je hiša 
molitve«. Za starozaveznega Juda je 
bil prihod v Jeruzalem in obisk 
templja eno izmed najlepših in 
najsvetejših doživetij. To lepo izraža 
starozavezni psalmist, ki pravi: 
»Veselil sem se, ko so mi rekli: V 
hišo Gospodovo pojdemo! (Ps 

12,1)«. Jezusa ob zadnjem obisku 
sprejme množica, ki mu vzklika: 
»Hozana! Blagoslovljen, ki prihajaš v 
Gospodovem imenu!« Doživi 
vladarski sprejem, čeprav prihaja 
krotak in sedeč na osličku. Prihaja, 
da tu v središču verskega in 
političnega življenja judovskega 
naroda izpolni svoje mesijansko 
poslanstvo.  
Za Jezusa Jeruzalem ni samo mesto 
radosti in veselja, ampak kraj, kjer do 
konca izpije kelih trpljenja. Tu doživi 
resnico nepredvidljivosti ljudskih 
množic, in iz vzklikov dobrodošlice 
nekaj dni za tem sliši besede 
obsodbe: »Križaj ga!«  
Na cvetno nedeljo bomo imeli 
blagoslov butaric in zelenja ob 8:15 
uri v Beričevem pred poslovilno 
vežico in ob 9:45 na trgu pred 
župniščem. Preprost blagoslov bo 
tudi pri jutranji maši ob 7.00 uri. Po 
blagoslovu je sprevod v cerkev. 
Bodite uvidevni in stopite v cerkvi 
čim bliže glavnega oltarja. Napolnite 
tudi stranske kapele. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

KONJ IN OSEL - Konj in osel sta se prepirala, kdo je več vreden. Konj je bil 
ponosen na svojo preteklost, osel pa na svojo prihodnost: "Tehnika bo konje 
povozila, osli bodo pa vedno ostali." 
 

RAČUN - Peter je v avtomehanično delavnico pripeljal na redno servisiranje. 
Ko se je popoldan vrnil po avto so mu izročili račun. Zrl je vanj in ni mogel 
verjeti temu kar je videl. "Je kaj narobe, gospod Peter?" ga je vprašal 
mehanik. "Ne vem, ali je to račun za popravilo ali je predračun za nov avto!" 
 

NAROBE - Policist ustavi voznika zaradi prehitre vožnje in ga vpraša: "Ali 
veste, kaj ste storili narobe?" "Vem! Prepozno sem vas zagledal." 
Sejalec je interno glasilo Župnije Dol pri Ljubljani. Odgovarja: Alojzij Grebenc, žpk. 
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JAZ SEM VSTAJENJE IN 
ŽIVLJENJE Jn11,25-26 
Kdo še ni doživel stresa ob novici, da 
je nekdo izmed naših dragih hudo 
zbolel ali, da se je za vedno poslovil 
od nas. Novica, ki seže do globine 
srca. Tudi v primeru, da pričakuje-
mo tako novico, ko smo že razum-
sko sprejeli resnico minljivosti 
človekovega življenja je potrditev 
te resnice šok. Tudi Jezus ob 
srečanju z minljivostjo zemelj-
skega življenja reagira zelo 
čustveno. Ko je srečal pogrebni 
sprevod v Naimu, kjer so se poslavljali 
od edinega sina matere, ki je bila vdova se mu 
žena zasmili do te mere, da ukaže postaviti pogrebna nosila na tla in obudi 
mrtvega mladeniča, da ga vrne žalostni materi. Pri grobu prijatelja Lazarja se 
razjoče. Še prej pa sestri Marti pove tisto kar sta s sestro Marijo že prej čutili 
in tiho verovali: »Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje bo živel 
tudi če umrje; in kdor živi in veruje vame, vekomaj ne bo umrl!« Tej izjavi pa 
sledi kot potrditev resničnosti teh besed obuditev Lazarja od mrtvih. Kaj je 
storil Jezus? Zelo po domače rečeno je samo vrnil dušo pokojnega Lazarja v 
mrtvo telo, ki je sedaj oživelo. Duša je namreč počelo življenja, je življenje 
samo. Telo brez duše je mrtvo in podvrženo fizikalnim zakonitostim razkroja. 
Naše večno življenje se ne začne šele po fizični smrti, ampak takrat, ko 
slišimo njegov glas in začnemo verovati vanj, ki je »vstajenje in življenje«, in 
končno, ko z njim trpimo in umiramo v upanju, da bomo z njim tudi vstali. 
Verni kristjani smo posestniki večnega življenja že tukaj in zdaj! Zgodovinski 
spomin na obuditev Lazarja je spodbuda, da obnovimo in utrdimo vero v 
resnico večnega življenja. 



VELIKI TEDEN 
VELIKI ČETRTEK 
Dopoldne ob 9.00 uri bo 
»krizmena« maša v 
ljubljanski stolnici. 
V župnijski cerkvi bo slovesna 
maša »zadnje večerje« ob 19.00 
uri. Po obhajilu se prenese 
Sveto Rešnje Telo v stranski 
oltar, ki ta večer predstavlja 
Jezusovo ječo. Po maši se 
razkrijejo oltarji v znamenje, 
da so Jezusa oropali vsega in 
ga vsi zapustili. Mi bomo pri 
Jezusu v »ječi« opravili 
molitveno uro. 
 
VELIKI PETEK 
Popoldne ob 15.00 uri, ob 
času Jezusove smrti na križu 
bomo imeli pobožnost križevega pota 
v župnijski cerkvi. Lepo vas vabim k 
tej pobožnosti. Posebej še vse otroke 
veroučne šole. 
Obredi Velikega petka 
bodo ob 19.00 uri. Po 
obredih še molitev pri 
»Jezusovem grobu.« 
 
VELIKA SOBOTA 
Zjutraj ob 6.00 uri 
blagoslov ognja. 
Nato čez dan 
blagoslov velikonočnih jedil. 
Ob 14.00 uri v župnijski cerkvi. 
Ob 15.00 uri v Beričevem. Ob 16.00 
in 17.00 uri v župnijski cerkvi. 
Obredi Velike sobote se začno ob 
19.00 uri. Vzemite si čas za udeležbo 
pri obredih. To je osnovni pogoj za 
lepo doživete praznike! 
 

VELIKA NOČ 
Ob 7.00 uri vstajenjska procesija iz 

župnijske cerkve po običajni 
poti. Lepo vabljeni k tej versko-

kulturni izpovedi vere v bistvo naše 
veroizpovedi v Kristusovo 

vstajenje. Skrbimo zato, da 
bomo notranje veselih 

src in v svetem 
spoštovanju 
do največje 
resnice in 

skrivnosti 
naše vere 
sodelovali v 

procesiji s 
petjem in 

molitvijo. 
Vse, ki že leta in leta 

in tudi nove sodelavce pri 
praznovanju velike noči prosim za 
velikodušno sodelovanje. Pevci, 

zvonarji, nosilci bander, 
baldahina, svetilk, ministrantje 

in drugi zavedajte se, da 
opravljate veliko dobro delo, 
ko s svojim aktivnim 
sodelovanjem mnogim 
pomagate lepo doživeti 
veličino velikonočnih 
praznikov. Bog vam povrni! 
Po obeh mašah bo običajno 
darovanje za potrebe župnije. 

V načrtu je obnova mehanizma 
zvonov in električnega zvonjenja v 
župnijski cerkvi. Na sanaciji novo 
odkritih kleti starega župnišča in trga 
pred župniščem imamo še kar nekaj 
dolga. Dolg bomo počasi poplačali, 
kleti pa bodo ostale, kar je trajna 
dobrina.

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
TUJ SPOVEDNIK. V soboto 16. aprila bomo 
imeli na voljo tujega spovednika od 17:30 
dalje v župnijski cerkvi.  
 
Nabirka za Sveto deželo. V svetem 
»tridnevju« bo tako kot vsako leto pri 
»božjem grobu« skrinjica za darove, ki jih 
oddamo za kristjane v Sveti deželi. Kristjani 
v Sveti deželi so potrebni pomoči saj živijo v 
veliki manjšini in skrbijo za številne 
spomenike iz Jezusovega časa. 
 
Veroučna šola v velikem tednu bo v 
ponedeljek, torek in sredo. Vsi učenci so v 
četrtek, petek in soboto zvečer vabljeni v 
župnijsko cerkev k obredom velikega tedna. 
 
Romanje v Rim od 25. do 29. aprila. Vsi 
naši farani boste še dobili posebno obvestilo 
od agencije Quo vadis. Kolikor vem imajo še 
dve prosti mesti. Če kdo še želi naj pokliče 
agencijo. Za nadomestilo doma je 
poskrbljeno. Nadomešča me g. Drago ali 
kdo izmed duhovnikov lazaristov. 
 
SESTANEK ZA STARŠE LETOŠNJIH 
PRVOOBHAJANCEV bo v petek 15. aprila 
po večerni maši. K prvemu obhajilu pristopijo 
učenci 3. razreda veroučne šole. Starše 
vabim, da se sestanka udeležijo, da se 
pogovorimo še o zadnjih pripravah njihovih 
otrok na prejem prvega svetega Obhajila, ki 
bo v nedeljo 8. maja. 

PONEDELJEK 11. 4. 
19.00 + Bognarjevi /Videm 

TOREK 12. 4. 
19.00 + Katarina Cerar obl 

SREDA 13. 4. 
7.00 v zahvalo in priprošnjo 

ČETRTEK 14. 4. 
18.00 Beričevo: + Ivan Jurič 
19.00 +Alojz in Katarina Bajt obl. 

PETEK 15. 4. 
19.00 + Ivana Peterka 30. dan 

SOBOTA 16. 4. 
19.00 v zahvalo 

CVETNA NEDELJA 17. 4. 
7.00 za farane 
8.30 + Franc Slabanja obl. 
10.00 + starši in Rudi Pirš 

PONEDELJEK 18. 4. 
19.00 + Marjan Skubi obl. 

TOREK 19. 4. 
19.00 + Angel  in Silva  
         + Černetovi obl. 

SREDA 20. 4. 
7.00 + Ivanka in Ivan Tavčar  

VELIKI ČETRTEK 21. 4.  
19.00 + Klemenc in Rovšek 

VELIKI PETEK 22. 4. 
15.00 KRIŽEV POT 
19.00 obredi velikega petka 

SOBOTA 23. 4. 
19.00 + Vinko Kuhar obl. 

VELIKA NOČ 24. 4. 
7.00 za farane 
8.30 v Beričevem ni sv. maše 
10.00 + Martin Vidic 

CVETNA NEDELJA 16. april 2011 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Tone Z., Jasmina K. 
čiščenje in krašenje: ZAJELŠE 
VELIKA NOČ 24. april 2011 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Rok K., Irena J. 
čiščenje in krašenje: ZABORŠT 


