
OBVESTILA IN OZNANILA 
TRETJA VELIKONOČNA NEDELJA 
8. maj. SLOVESNOST PRVEGA 
SVETEGA OBHAJILA ob 10.00 uri 
Prvoobhajanci se zberejo skupaj s 
starši v župnišču ob 9:40, kjer 
oblečejo bele obleke. Ob 9.55 uri 
sprevod v cerkev in ob 10.00 uri 
sveta maša. Po maši še skupno 
slikanje in družabno srečanje v 
župnišču. Starši, ki imate urejen 
cerkveni zakon prejmite zakrament 
sprave in sveto obhajilo. Drugi 
prejmite tako imenovano duhovno 
obhajilo, ki je v iskreni želji prejeti 
obhajilo, a je zaradi raznih ovir to 
nemogoče.  
Čiščenje cerkve za prvo obhajilo 
bo v sredo 4. maja ob 17.00 uri. 
Otroci imajo prvo spoved in vajo za 
prvo obhajilo v soboto 7. maja ob 
9.00 uri. 
Krašenje župnijske cerkve v soboto 
ob 10.00 uri starši prvoobhajancev. 
 
Romanje v Rim od ponedeljka 25. 
aprila do petka 29. aprila bo lepo 
število naših faranov obiskalo Rim. 
Tu se bomo srečali s papežem 
Benediktom XVI. Obiskali bomo tudi 
rojstni kraj sv. Frančiška Asissi in kraj 

Subiaco, kjer je začel sv. Benedikt 
svojo redovniško pot. 
Na velikonočni ponedeljek bodo 
sv. maše po nedeljskem redu. 
Letos na belo nedeljo 1. maja 
praznujemo god Jožefa delavca in 
začnemo šmarnično pobožnost. 
MAŠA PRI SV. KATARINI bo na 
belo nedeljo ob 10.00 uri. Navadno 
je bila zadnjo nedeljo v aprilu. Letos 
zaradi pozne velike noči na prvo 
nedeljo v maju. 
MAŠA ZA GASILCE bo v nedeljo 8. 
maja v Beričevem. 
Letos je god sv. Marka evangelista 
na velikonočni ponedeljek, zato 
odpade Markova procesija k sv. 
Katarini. 
 
ZAHVALA 
Vsem udeležencem velikonočnega 
praznovanja in zlasti vsem 
sodelavcem iskren Bog povrni za 
vsa prizadevanja in pomoč, da smo 
tudi letos dostojno in lepo praznovali 
največji praznik krščanstva. Naj 
Vstali Gospod vsakemu povrne po 
meri njegovih prizadevanj že v tem 
zemeljskem bivanju in nekoč gotovo 
v večnosti. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

SLEPOTA - Učiteljica želi izvedeti, koliko so njeni učenci naravno inteligentni 
in vpraša: "Kaj se zgodi, če človek ostane brez enega ušesa?" Oglasi se 
Monika: "Slabše sliši!" "In kaj se zgodi, če ostane brez obeh ušes?" "Oslepi!" 
se oglasi Grega. "Kako, oslepi?" se začudi učiteljica. "Če nima ušes mu kapa 
ali klobuk zlezeta preko oči!" pojasni Grega. 
 

REMI  - "Koliko je to, Vasja?" vpraša učiteljica, potem, ko je napisala na tablo 
2:2. "Remi!" odgovori Vasja. 
Sejalec je interno glasilo Župnije Dol pri Ljubljani. Odgovarja: Alojzij Grebenc, žpk. 

 Tel. 563-90-96, GSM 031/525-256, splet: http://zupnije.rkc.si/dol/ 
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VSTALI KRISTUS V NAS Jn 20,1-9 
 
»Zapoj veselo o kristjan,  
rešenja tvojega je dan. 
Aleluja, aleluja. 
Premagana je smrt 
nemila, 
oblast peklenska, moč 
zgubila. 
Aleluja, aleluja.« 
 
Tisočletja že praznujejo 
Judje prvo soboto po prvi 
pomladanski luni spomin na izhod 
njihovih davnih prednikov iz egiptovske 
sužnosti. Skoraj 2000 let pa kristjani slavimo največji praznik krščanstva: 
Veliko noč. Vstajenje od mrtvih božjega Sina, člana judovskega naroda, 
katerega odrešenjsko delo je sovpadlo s praznovanjem judovske velike noči. 
Ker je Jezus vstal tretji dan po svoji smrti na veliki petek je postala nedelja 
Gospodov dan. Verjetno ni naključje, da se je to odrešenjsko delo zgodilo v 
zgodnji pomladi, ko se mati narava prebuja iz zimskega počitka in kaže 
zmago življenja nad smrtjo. Ko vse bujno raste in cveti. Pogled na razkošje 
pomladi navdaja človeka z veseljem, upanjem in pogumom.  
To lepo izražajo tudi velikonočne pesmi po vsem svetu. Naj se pesem 
velikonočnih zvonov, pesem aleluje, pesem pomladi naseli v naša srca. Naj 
nam prinese notranji mir, veselje in srečo. Postanimo velikonočni kristjan! 
Ljudje vere, upanja in ljubezni! Ne pozabimo pa, da se kristjan »ne rodi, 
ampak naredi!« Zato je velikonočno praznovanje za vse vabilo k razmišljanju 
in tudi pouku o tej veliki skrivnosti in resnici vere, ki jo oznanjajo velikonočni 
prazniki. Za vstajenje in večno življenje smo tudi mi rojeni. Zato: »Zapoj 
veselo o kristjan!« Tudi v Dolu pri Ljubljani! 



VELIKONOČNI PRAZNIKI 
VELIKONOČNI PONEDELJEK 25. 
april. Pot v Emavs. Učenca sta 
razočarana odšla in se oddaljila od 
skupnosti apostolov. To ju vodi v še 
večjo osamo. Srečanje z vstalim ju 
obrne nazaj k skupnosti apostolov, ki 
jima tudi potrdijo to kar sta sama 
doživela: »Gospod je res vstal«. 
Eden od naukov tega dogodka je: 
»Krščanstvo je vera skupnosti!« Tudi 
danes oddaljevanje od župnijske 
skupnosti pelje človeka v osamo. 
Velika dobrina za človeka je domača 
župnija in domača cerkev, ki je 
duhovni dom vseh prebivalcev na 
ozemlju župnije. Koristno je obiskati 
tudi druge župnijske skupnosti in 
spoznavati kako tam živijo. Koristno 
za domačo župnijsko skupnost je tudi 
posredovati dobre izkušnje drugih 
župnij in jih pomagati uresničiti doma. 
Saj smo vsi na poti k večnemu cilju. 
Na tej poti moramo drug drugega 
podpirati in si pomagati. 
2. VELIKONOČNA – BELA 
NEDELJA 1. maj 
TREBA GA JE IMETI RAD Jn 20, 18-
31 Apostol dvomljivcev vseh časov 
sveti Tomaž nas lepo poučuje kako 
ni mogoče vere nikomur podariti, še 
manj vsiliti. Vera je srečanje z 
Bogom, je močno notranje doživetje. 
Tomaž ne verjame apostolom, ki mu 
pripovedujejo o srečanju z Jezusom. 
»Če ne vidim, ne bom veroval!« O, 
kako smo ti podobni Tomaž. Nas so 
učili starši. Hodili smo k verouku! 
Toda to ni dovolj. Potrebno je nekaj 
več, nekaj kar se dotakne našega 
srca. Potrebno je neko notranje 
doživetje, ko v globini duše začutimo 

Boga. Morda je bil to vesel dogodek, 
ko smo srečni rekli: »To je od 
Boga.« Morda izlet v naravo, 
občudovanje božjega stvarstva, ko 
smo spoznali za vso to lepoto se 
skriva veleum, ki je vse to načrtoval 
in ustvaril. Morda čas stiske in 
osamljenosti, čas bolezni in izguba 
drage osebe, ko človek začuti: 
»mora biti še nekaj več, kot samo to 
zemeljsko bivanje«. Morda lepa 
slovesnost, doživeti prazniki, 
doživetje požrtvovalne ljubezni in še 
in še. Bog se človeku vedno znova 
daje spoznati. Za tistega, ki hoče 
videti in slišati je Bog blizu. Sveti 
Tomaž je ob srečanju z Vstalim 
vzkliknil: »Moj gospod, in moj Bog«. 
Kaj pa jaz?. 
 
 

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
 

ŠMARNICE V MAJU 
Letošnje leto je v Cerkvi na Slovenskem 
namenjeno dobrodelnosti in solidarnosti. 
Zato bodo tudi šmarnice na to tematiko. Za 
otroke jih je napisal Aco Jerant. Glavna 
oseba je angel Serafinček, ki v tridesetih 
zgodbah navaja poslušalce k odprtosti za 
stiske sočloveka. Angel se srečuje z ljudmi v 
trenutku, ko so postavljeni pred izbiro, da se 
odločijo za solidarnost ali dobrodelnost do 
soljudi. Včasih se mora pošteno potruditi, da 
premaga človeško trmo in kratkovidnost. Ker 
imamo vsi ljudje še nekaj »otroškega« srca 
bodo te otroške šmarnice nagovorile tudi 
nas odrasle. Zato lepo vabljeni vsi k 
šmarnicam v župnijsko cerkev. Čas, ki ga 
bomo namenili obisku šmarnic se nam bo 
bogato obrestoval. Otroci bodo dobili vsak 
večer šmarnični listek. 
 
 
ŽUPNIJA NA SVETOVNEM SPLETU.  
Naša župnija ima svojo spletno stran že od 
leta 2006, torej že polnih pet let. V zadnjem 
času pa je bila razširjena in posodobljena z 
novimi vsebinami. Zato vas vabimo da si jo 
ogledate na naslovu http://zupnije.rkc.si/dol/. 
Vsi ki bi bili pripravljeni sodelovati pri njenem 
delovanju prav lepo vabljeni. Na strani je 
med drugim objavljena tudi elektronska 
izdaja župnijskega lista Sejalec. 

PONEDELJEK 25. 4. 
7.00 + Vinko in Ana Klemenčič 
8:30 + starši in Ivan Lukežič 
10.00 + oče in sin Prašnikar obl. 

TOREK 26. 4. 
19.00 + Anica Lvin 7. dan 

SREDA 27. 4.  
19.00 + Jože Kolar obl. 

ČETRTEK 28. 4. 
19.00 + Urška Bokal 30. dan 

PETEK 29. 4. 
19.00 + Franček Šklander obl.  
             in + Ana Šum  

SOBOTA 30. 4. 
19.00 + Katarina Grad 

BELA NEDELJA 1. 5. 
7.00 + Johan in Minka Morela 
8:30 + Terezija Kralj in  
           Zvonka Semen 
10.00 pri sv. Katarini: za farane 

PONEDELJEK 2. 5.  
19.00 + Jože Klemenčič 

TOREK 3. 5. 
19.00 + Stanislav Frece obl. 

SREDA 4. 5. 
7.00 v čast sv. Duhu za razsv. 

ČETRTEK 5. 5. 
18.00 Beričevo: 
         + Edvard Ložar obl. 
19.00 + Tone Bokal obl. 

PETEK 6. 5. 
19.00 + Angelca in  
             starši Učakar 

SOBOTA 7. 5. 
19.00 +z družine Matevža Moder 

3. VELIKONOČNA 8. 5. 
7.00 + Frančiška Bregar obl. 
8.30 v čast sv. Florjanu  
        za gasilce 
10.00 + Jože in starši Perša obl. 

BELA NEDELJA 1. maj 2011 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Rok K., Martina F. 
čiščenje in krašenje: VIDEM I 
3. VELIKONOČNA 8. maj 2011 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 starši prvoobhajancev 
čiščenje in krašenje: starši prvoobhajancev 


