
 
 Dragi, moram priznati da odkar 

sva ločila postelji, veliko bolje spim 

NEDELJSKA MAŠA 
SPOZNALA STA GA PO 
LOMLJENJU KRUHA Lk 24,13-35 
 
Zakaj Cerkev vabi kristjane k 
nedeljski maši? 
Zato, ker bi nam rada po vseh 
razočaranjih, ki smo jih med tednom 
doživeli, naredila nedeljo lepo. Na ta 
dan naj bi se srečali med seboj in z 
Jezusom pri lomljenju kruha. Na neki 
način je naš odhod k maši podoben 
učencema na poti v Emavs. Bila sta 
žalostna in razočarana. To bolečino 
izlijeta v pripovedi neznanemu tujcu, 
ki ju je pripravljen poslušati. Dobro se 
počutita v njegovi bližini. Pot v družbi 
neznanca je hitro, prehitro minila. 
Zato ga prosita naj ostane vstopi z 
njima v dom enega od njih. Prošnja 
je bila očitno zelo prepričljiva in 
neznanec jima sledi. Postregla sta ga 
in doživela presenečenje. Oči prej 
zadržane, so jima spregledale. 
Jezusa sta spoznala v trenutku, po 
eni sami kretnji. A oči v tistem hipu 

niso imele več kaj gledati. Saj tudi ni 
bilo potrebno. Srce jima je gorelo in 
to je bilo dovolj. Dovolj za tisti 
trenutek in za vse življenje. 

 
Resnica vere je, da Jezus tudi danes 
hodi z nami. Želi hoditi z nami, zato 
nas po svoji odrešenjski ustanovi 
Cerkvi vabi k nedeljski sveti maši. Tu 
se srečujemo z njim. Tu nas tako kot 
učenca na poti v Emavs poučuje in 
za nas lomi kruh. Tu nas duhovno 
hrani. Na nas pa je, da temu vabilu 
prisluhnemo. Nikogar ne sili. Vsak 
kdor ga povabi za sopotnika pa čuti 
njegovo pomoč. Te pomoči smo vsi 
potrebni. Zato naj ne bo nedelje brez 
nedeljske sv. maše. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

NOVI MODELI - Kirurg se jazi na 
avtomehanika: "Za popravilo ste mi 
zaračunali več, kot jaz računam pacientu 
za operacijo srca!" "Veste kaj, jaz vedno 
delam z novimi modeli, vi pa še od časa 
Adama in Eve z istimi modeli." 
 

REKLAMA - Mesar je na izložbeno 
okno svoje mesnice izobesil napis: "Že 
prvi greh Adama in Eve je pokazal, 
kako je vegetarijanstvo nevarno in 
škodljivo!" 
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PRVO SVETO OBHAJILO V NAŠI ŽUPNIJI 
 
Kar 27 družin se danes veseli v naši župniji ob župnijskem 
in družinskem prazniku.  
Dragi prvoobhajanci danes je dan, ki ste ga 
pričakovali in se nanj pripravljali tri leta v veroučni šoli. 
Danes na poseben način sklepate prijateljstvo z Jezusom, 
ki bo vaša pot, resnica in življenje. Danes stopate na 
poseben način v svete odraslih. Saj se boste od 
danes naprej lahko pri vsaki sveti maši postavili 
v vrsto tistih Jezusovih prijateljev, ki ga želijo 
prejeti v svetem obhajilu v svoje srce. Trudite 
se za čim bolj tesno prijateljstvo z Jezusom in 
verjemite, da bo vaše življenje lepo in srečno. 
Tega pa vam resnično želim. 
 
Dragi starši. 
Verjamem, da vam je toplo pri srcu ob pogledu na 
te cvetove vaše in božje ljubezni. Upravičeno ste 
lahko ponosni nanje in Bogu hvaležni zanje. 
Marsikatera prečuta noč in trpljenje sta nagrajena. 
Bodite jim še naprej svetle zvezde vodnice. Vaši 
otroci: Nik in Jan Plevel, Patrik Žnidaršič, Lucija 
Frece Ana Grabnar, David Vuga, Andraž in Tjaša 
Robič, Maks Perša, Jaka Ložar, Monika Tavčar,Tim 
Vidic, Miha Šporn, Lara Pišljar, Leja Strmljan, Žan Bregar, Oskar Cvijanovič, 
Luka Dokl, Aleksandra Lončar, Nejc Premoš, Jaka Erjavc, Marcel Nicholas 
Kunstič, Sebastijan Ribnikar Cimerman, Klemen Koprivc, Jan Velepec Nejc 
Kuhar, Jaka Županič, vam bodo hvaležni. Saj sami veste kako so najlepši 
spomini na brezskrbna otroška in mladostna leta. Bodite jim vzor dobrih, 
poštenih, vernih in delavnih ljudi. 



ČETRTA VELIKONOČNA NEDELJA 8. maj 
… nedelja duhovnih poklicev. 
 

MOJE OVCE POSLUŠAJO MOJ 
GLAS Jn 10, 1-10 
Bili so vladarji, ki so se sami ali so 
jih drugi imenovali za pastirje 
ljudstva. Mnogi samozvani pastirji 
so mnoge ljudi razočarali, saj 
so bili tudi sami samo 
ljudje. Jezus, ki tudi 
samega sebe 
imenuje »dobri 
pastir« je drugačen 
od zgolj človeških 
pastirjev. On 
namreč svojo 
»čredo« vodi in ji 
služi. Še več, svoje 
življenje da za 
svoje, da jih reši 
vsega hudega. Zato 
je Jezus vzor vsem 
pastirjem in voditeljem na svetu. Na 
poseben način vsem, ki so svoje 

življenje posvetili oznanjevanju 
evangelija. Vsem duhovnikom, 

redovnikom in redovnicam. 
Prav tako pa tudi 

staršem, očetom in 
materam, ki so prvi 
vzgojitelji svojih 
otrok, da jih po 
Jezusovem zgledu 
vodijo in usmerjajo 
na pravo pot v 
življenje. K njim 
sodijo tudi učitelji in 
vzgojitelji, mojstri in 
delovodje. Skratka 
izredno veliko je 
število tistih, ki nam 
je zaupana vloga 
pastirja v življenju. 
Radi se ozirajmo na 
to podobo, ki naj 

nas spodbuja k čim bolj zvesti hoji za 
Jezusom dobrim pastirjem. 

PAPEŽEV POZDRAV ROMARJEV 
Pri splošni papeževi avdienci v Rimu v sredo 27. aprila je 
papež Benedikt XVI. pred množico več kot 50 tisoč 
romarjev iz vsega sveta izrekel tele pozdravne 
besede: » Pozdravljam romarje iz Slovenije, 
še posebej iz Trzina in Dola pri Ljubljani! 
Veselje ob Jezusovi zmagi nad peklom je 
naša moč! Veselite se v Gospodu, da boste z 
Njim zmagovali nad grehom in tako postajali 
vedno bolj deležni Njegovega življenja. Naj 
bo z vami moj blagoslov!« Pozdravne 
besede so nas vse razveselile in dale 
občutek vesoljnosti Cerkve, ki je mati 
vseh, tudi malih narodov. Verjetno bo 
preteklo veliko časa, preden se bo slišal 
pozdrav naši župniji iz papeževih ust na 
trgu sv. Petra. 

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
 

KARITAS: sestanek v torek 10. maja po 
večerni maši. 
12. maj,  srečanje II. zakonske skupine. 
14. maj, druga sobota v mesecu srečanje s 
člani ŽPS 
ZAHVALA vsem darovalcem pri darovanju 
na Veliko noč iskren Bog povrni. Ključarji so 
našteli 4.429,19€. 
ZAHVALA našim gasilcem PGD Dol, ki so 
tudi letos pomagali očistiti župnijsko cerkev 
iskrena zahvala.  
NEDELJSKI POPOLDANSKI IZLET bo v 
nedeljo 15. maja. Obiskali bomo Narodno 
galerijo in si v njej ogledali razstavo 
poznobaročnega slikarstva. Na tej razstavi je 
tudi naša sv. Marjeta in nekdanjega 
baročnega oltarja in ga je krasila vse do leta 
1898, ko je cerkev dobila sedanji glavni oltar. 
Slika je delo znamenitega slikarja Johana 
Kremserschmidta iz leta 1774 in je bila dar 
baronov Erbergov iz Dola. Po ogledu 
razstave bomo obiskali ljubljansko pokopali-
šče Žale in novo cerkev Vseh Svetih z novim 
Rupnikovim mozaikom. Odhod ob 13: 30 iz 
Dola. Cena prevoza in vstopnine je:10,00€. 
KULTURA: V petek 20. maja po večerni 
maši bomo imeli v gosteh dramskega igralca 
Gregorja Čušina z mono dramo »Jezni 
prerok Jona«. V njej se dotakne tudi 
današnje problematike življenja. 
KATEHEZA: V prilogi sejalca imate vabilo za 
informativni dan o katehezi Dobrega Pastirja. 

PONEDELJEK 9. 5.  
19.00 + Rok in Antonija Grad 

TOREK 10. 5. 
19.00 + Anton Premože obl. 

SREDA 11. 5.  
7.00 + Angela in Jože Zupančič  
           Podgrad 

ČETRTEK 12. 5. 
18.00 Beričevo: +Joži Bregar 
19.00 + Franc in Joži Kokol obl. 

PETEK 13. 5. 
19.00 + Marija Ostrež obl. 

SOBOTA 14. 5. 
19.00 + Rovšek in Narandija 

4. VELIKONOČNA 15. 5. 
7.00 za farane 
8:30 + Anton Jerič obl. 
10.00 + Nina Kuhar obl. 

PONEDELJEK 16. 5.  
19.00 + Zofija Kunej in  
             Ana Rovšek 

TOREK 17. 5. 
19.00 + Franc Cerar obl. 

SREDA 18. 5. 
7.00+ Anica Levin 30. dan 

ČETRTEK 19. 5. 
18.00 Beričevo: 
          + Ivana in Anton Jurič 
19.00 + Peter Poznič obl. 

PETEK 20. 5. 
19.00 + starši in tete Ložar 

SOBOTA 21. 5. 
19.00 + Jožefa Učakar obl. 

5. VELIKONOČNA 22. 5. 
7.00 + za farane 
8.30 + Jože Pecik obl. 
10.00 + Franc in  
            Frančiška Končar obl. 

4. VELIKONOČNA NEDELJA 15. maj 2011 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Aleš P., Jasmina K. 
čiščenje in krašenje: VIDEM II 
5. VELIKONOČNA NEDELJA 22. maj 2011 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 starši prvoobhajancev 
čiščenje in krašenje: DOL 
Oddane maše: 1x + teta in + tast 


