
BINKOŠTI 12. junij 
PREJMITE SVETEGA DUHA Jn 
20,21-23 
Na prve binkošti so bili apostoli 
napolnjeni s Svetim Duhom in 
njegovo ljubeznijo. Sveti Duh jih je 
posvetil in obdaroval s svojimi darovi. 
Kristjani prejmemo Svetega Duha pri 
krstu, polnost darov pa pri birmi. 
Takrat postanemo polnoletni in 
odgovorni kristjani. Z darovi 
Svetega Duha moramo 
sodelovati. Kako? 
Tako, da hodimo 
okrog odprtih oči in 
s čutečim srcem. 
Bog želi po nas 
tolažiti nesrečne, 
opogumljati 
malodušne, prav 
svetovati tistim, ki 
živijo v dvomih, učiti 
nevedne, pokazati 
nemočnim izvor moči, ki 
je v veri in zaupanju…… 
Zgodba pripoveduje o nekem 
kristjanu, ki je redno hodil k maši, ni 
pa hotel sodelovati v župnijskem 
življenju, zelo rad pa je kritiziral. 
Večkrat so ga prosili na različnih 
področjih pa se je vedno obzirno 
umaknil. Nekoč se mu je sanjalo, da 

je umrl. Ko je prestopil prag večnosti 
je ugledal prelep tempelj, ki so ga vsi 
občudovali. Toda naš kristjan je pri 
vse lepoti in dovršenosti zgradbe 
našel neko luknjo. »Zakaj ta luknja?« 

je vprašal bližnjega angela. 
Kako si morete v nebesih 
dovoliti tako 
pomanjkljivost. Angel pa 
mu je odgovoril:« Ta 
luknja je nastala po tvoji 
krivdi. Bog je določil 
tebe, da bi zadelal to 
luknjo, ti pa si imel 
vedno druge skrbi in 
izgovore.« Mož se je 
prebudil in sanje so ga 
izučile. Od tega dne ni 
več kritiziral in na 
presenečenje mnogih je 

pridno začel sodelovati v 
župnijskem življenju. 

Apostol Peter je zapisal: 
»vsakomur se daje razkritje Duha v 

korist vseh«. Sveti Duh je prisoten v 
naših srcih in nas vabi: »Delaj dobro, 
varuj se hudega, pomagaj, odpuščaj, 
svetuj, prizadevaj si za ljubezen, mir, 
dobroto…«  
Zato: »Pridi Sveti Duh in napolni srca 
svojih vernih!« 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

NIČ HUDEGA - V avtobusu mestnega prometa je bila nepopisna gneča. 
Ženska se komaj prerine do vrat, da bi izstopila, pri čemer stopi nekomu na 
nogo. "Oprostite," se obrne k Janezu.  "Nič hudega," reče Janez, " saj ni bila 
moja noga." 
 
PODJETNIŠKA KRATICA - "Kaj pomeni s.p.?" "Sami pufi." 
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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ENODUŠNO SO VZTRAJALI V MOLITVI Jn 17, 1-11 
Apostolska dela, najstarejša pisana zgodovina Cerkve nam poročajo, da so 
se apostoli po Jezusovem vnebohodu vrnili v Jeruzalem, v dvorano zadnje 
večerje in tamkaj enodušno vztrajali v molitvi z ženami in Jezusovo materjo 
Marijo. To je bila prva devet dnevnica, ki jo tudi Cerkev opravlja kot javno 
bogoslužno dejanje pred binkoštnim praznikom. 
Enodušna molitev je soglasna, dviga 
se k Bogu od ljudi, ki živijo v spravi 
med seboj, ki si odpuščajo, ki drug 
ob drugem rastejo, ki imajo kot 
beremo o prvih učencih »eno srce 
in eno dušo«. Sveti Duh je 
namreč »občestvo« in vez edinosti.  
Vztrajna molitev pa pomeni, da je 
trdna, redna in dolgotrajna. Številni 
svetniki so nam zgled vztrajne, 
zaupne in tudi dolgotrajne molitve. 
Verjetno je vse znan zgled matere svetega 
Avguština, svete Monike, ki je 15 let 
vztrajno in zaupno molila za spreobrnjenje svojega sina in ga tudi dočakala. 
Avguštin je svojo pot spreobrnitve popisal v svoji knjigi Izpovedi, ki jo imamo 
tudi v slovenskem prevodu in je pred leti izšla pri Mohorjevi družbi. 
Jezus zagotavlja:«Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sredi sem 
jaz med njimi.« Prikličimo si v spomin to resnico! Ko molimo skupaj v cerkvi, 
ko molimo doma v družini nismo sami. Neki alpinist je začuden opazoval 
nosača, ki mu je nosil prtljago na Himalajo, kako je vsak večer ob sončnem 
zahodu plesal obredni ples. Vprašal ga je zakaj to počne. Pa mu je odgovoril: 
»Ko plešem ta ples sem najtesneje povezan z ženo in otroki, ki doma v istem 
času mislijo name in plešejo z menoj«. Kako lep zgled nekristjana 
povezanosti z njegovo družino. Ali se tudi mi čutimo tako povezane z Bogom 
in med seboj, ko molimo drug za drugega? 



OBVESTILA IN OZNANILA 
 

OBLETNICA POSVETITVE 
ŽUPNIJSKE CERKVE.  
V soboto 11. junija obhaja naša 
župnijska cerkev svoj praznik. 
Spominska plošča na južni strani 
prezbiterija nam pove, da je 11. junija 
goriški nadškof Mihael Attems 
obiskal dolsko župnijo, ki je tedaj 
spadala v goriško nadškofijo in 
posvetil prenovljeno in povečano 
cerkev. Pred 258 leti je arhitekt 
Mihael Persky pustil od stare cerkve 
zvonik in prezbiterij in cerkev razširil 
in tako ustvaril centralni prostor pokrit 
z 12 metrov visoko kupolo. Zvonik je 
bil povišan leta 1847. Cerkev so v 
notranjosti postopoma opremljali do 
današnje podobe. 
 
V spomin na ta dogodek imamo od 
leta 2003 »celodnevno« češčenje 
Rešnjega Telesa. Na ta način 
najlepše izrečemo zahvalo Bogu za 
naš skupni farni dom. Zato vas tudi 
letos vabim, da si vzamete čas zase. 
Vsaj nekaj časa ostanite v našem 
skupnem domu pred Božjim 
obličjem. Razmišljajte o svoji 
življenjski poklicanosti in se 
priporočite za božjo pomoč, da 
boste, in bomo zmogli izpolniti 
poslanstvo, ki nam je zaupano. Prva 
sv. maša bo ob 8.00 uri nato 
čaščenje do druge sv. maše ob 
10.00 uri. Popoldne se izpostavi 
Najsvetejše ob 16.00 uri in ostane 
izpostavljeno do maše ob 19.00 uri. 
Pred mašo ob 18:30 bodo pete 
litanije Srca Jezusovega nato sv. 
maša. 
 

 

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA 
ŠOLSKEGA LETA bomo imeli v 
soboto 11. junija ob zaključku 
češčenja Najsvetejšega Zakramen-
ta. Veroučenci naj pridejo v cerkev 
ob 18:30 uri. Po maši bodo dobili tudi 
veroučna spričevala.  
 
Ob zaključku šolskega leta izrekam 
iskreno zahvalo vsem sodelavcem v 
veroučni šoli. Sestri Tereziji, 
katehistinjam Bernardi, Jasmini, 
Tanji za katehezo Dobrega Pastirja, 
ki je novost v našem veroučnem 
pouku, bogoslovcu Martinu, gospe 
Jani Kosem za prizadevno delo za 
Slomškovo bralno priznanje, vodstvu 
otroškega pevskega zbora Marjetke, 
Ani in Katji Jurca, Anji Lončar… In 
seveda vsem staršem, ki ste 
sodelovali z veroučno šolo. 
 
KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA 
ima zaključek v torek 14. junija z 
večerno sv. mašo. Vsi otroci bodo 
sodelovali pri maši, ki bo zato malo 
drugače oblikovana. 
 
Zahvala bogoslovcu Martinu, ki z 
današnjo nedeljo 12. junija 
zaključuje pastoralno prakso v naši 
župniji. Martin hvala za prizadevno 
sodelovanje na vseh področjih 
pastoralnega dela v župniji. 
Mladina, učenci 5. in 6. razreda, 
ministrantje in zvonarji so bili deležni 
tvoje posebne skrbi. Verjamem, da 
jim bodo ure preživete s tabo ostale 
v trajnem spominu. Bog te spremljaj, 
varuj in pripelji do želenega cilja. 

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
 

ORATORIJ 
Mladi iz Turnčka pripravljajo tudi letos 
oratorij in ga načrtujejo za čas od 11 do 15 
julija. Letos bodo spoznavali preroka Jona. 

 
Sestanek Župnijske karitas bo v torek 7. 
junija po večerni maši. 
 
II. zakonska skupina bo imela srečanje v 
četrtek 9. junija. 
 
KUD Dolsko vabi v petek 17. junija ob 
20.00 uri župnijsko dvorano na ogled 
komedije Scopenove zvijače. Igrajo domači 
igralci. Lepo vabljeni! 

PONEDELJEK 6. 6. 
19.00 v zahvalo 

TOREK 7. 6. 
19.00 + Ivanka Kosem 

SREDA 8. 6.  
7.00 v čast sv. Duhu za razsv. 

ČETRTEK 9. 6. 
18.00 Beričevo: + Alojzija in  
                             Alojz Kralj 
19.00 + Janez Vidmar 

PETEK 10. 6. 
19.00 Viktor Grilc obl. 

SOBOTA 11. 6. 
8.00 + Dejan Gregorin obl. 
10.00 + starši Jagodic / Zajelše  
19.00 + Penkačevi 

BINKOŠTI 12. 6.  
7.00 + Betka Avsec obl. 
8:30 + Ivanka Kralj obl. 
10.00 za farane  

BINKOŠTNI PONEDELJEK 13. 6 
8.00 + Antonija in  
           Franc Loboda 
18.00 + Janez Avsec / Brinje 
19.00 +Rozalija in Janez Avsec  

TOREK 14. 6. 
19.00 + Irena Šepši 

SREDA 15. 6. 
7.00 v zahvalo Mariji / Videm 

ČETRTEK 16. 6. 
18.00 Beričevo: + Alojz Velepec 
19.00 + Kajžarjevi /Gostinca 

PETEK 17. 6. 
19.00 + Kati Kos obl. 

SOBOTA 18. 6. 
19.00 +Julijana in Alojz Gubanc 

SVETA TROJICA 19. 6. 
7.00 za farane 
8.30 + Frančiška Kralj obl. 
10.00 + Angelca Učakar 

BINKOŠTI 12. junij 2011 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Aleš P., Martina F. 
čiščenje in krašenje: ZAJELŠE 
SVETA TROJICA 19. junij 2011 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Tone Z., Jasmina K. 
čiščenje in krašenje: ZABORŠT 
Oddane maše: 1x po namenu 


