
OBVESTILA IN OZNANILA 
13. NEDELJA MED LETOM 26. 6. 
JEZUS VABI K UNIVERZALNI 
LJUBEZNI Mt 10,37-42 
Jezus nas poziva k temu, da se 
trudimo prinašati v svet preprosto, a 
univerzalno ljubezen. Z majhnimi 
dobrimi deli in preprostimi gestami 
pozornosti bomo Njegove priče v 
svetu. Kako lepo poslanstvo nam je 
zaupano! Bodimo sejalci ljubezni! 
PETER IN PAVEL, apostola 29. junij 
Oba apostola sta velik dokaz kaj 
zmore božja milost narediti iz človeka, 
ki je sam do sebe iskren in pripravljen 
poslušati božji glas. Po značaju sta 
oba močno različna. Druži pa ju 
močna vera in predanost Kristusu. 
Peter preprost galilejski ribič, ki ga 
Jezus pokliče in postavi za glavo 
apostolskega zbora. Kljub temu, da 
se izneveri v najbolj usodni uri, ko 
zataji svojega Učenika, mu Jezus 
potem, ko opere svoj greh zatajitve v 
solzah in kesanju zaupa vodstveno 
službo v odrešenjski ustanovi Cerkvi. 
Pavel izredno izobražen in goreč 
pripadnik judovstva v začetku celo 
preganja kristjane in odobrava umor 
prvega diakona Štefana. Ko odbije 
ura milosti pred vrati Damaska 
postane apostol narodov. Pri vsaki 
maši beremo njegova pisma, ki jih je 
pisal številnim cerkvenim skupnostim, 
ki jih je ustanovil. 
Ob pa druži skupni venec mučeniške 
smrti v Rimu. Škofje navadno na njun 

god posvečujejo novomašnike. Letos 
bo mašniško posvečenje izjemoma v 
nedeljo 26. junija ob 16.00 uri v 
ljubljanski stolnici. Letos bo 
posvečenih 5 ljubljanskih škofijskih 
duhovnikov in dva redovnika. 
Svete maše na praznik Rešnjega 
Telesa bodo po prazničnem redu. 
V nedeljo 26. 6. v Beričevem ne bo 
sv. maše zaradi procesije v Dolu. 
Zato bo za tiste, ki bi težko prišli v 
nedeljo v župnijsko cerkev maša v 
soboto 25. junija ob 18.00 uri v 
Beričevem 
Romarski izlet na Madžarsko. Z 
agencijo Quo vadis se bom 27. in 28. 
julija kot duhovni vodja udeležil dva 
dnevnega romarskega izleta v rojstni 
kraj sv. Martina v Sombatel in 
Panonhalmo, ki je madžarski Monte 
Cassino simbol zahodnega meni-
štva, ustanovljen leta 996. Obiskali 
bomo tudi Blatno jezero in grad 
Estehazy, kjer je dolga leta ustvarjal 
skladatelj Josef Haydn. Če ima kdo 
željo se lahko še pridruži. Kolikor vem 
imajo še 10 prostih mest. Cena bo 
cca 120€ z eno nočitvijo in 
polpenzionom. Odhod iz Dola.  
DAN MOLITVE IN POSTA ZA 
DOMOVINO. Pred državnim 
praznikom 20 letnice samostojne 
države Slovenije smo vabljeni v torek 
21. in v sredo 22. junija k postu in 
molitvi za domovino. Človek, ki ljubi 
svojo domovino zanjo tudi moli.

SMEH PRIPOROČAMO 
GOSPODINJSKI NASVET - "Mastni madeži na oblačilu bodo kot novi, če jih 
boste redno mazali z maslom!" 
Sejalec je interno glasilo Župnije Dol pri Ljubljani. Odgovarja: Alojzij Grebenc, žpk. 
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V ZNAMENJU SVETE TROJICE Jn 3, 16-18 
Kristjani verujemo v Boga, ki je Oče. Ta vera sloni na judovski veri v enega 
Boga, ki se je dal spoznati očakom Stare Zaveze: Abrahamu, Jakobu in 
Mojzesu. Toda judovsko razodetje enega Boga ni zadnje, kar je Bog povedal 
o sebi. S prihodom Jezusa Kristusa odkrije še večjo skrivnost, namreč, da je 
Bog troedin. Jezus se razodeva kot Božji Sin. Ob prihodu Božjega Sina na 
svet pa je Mariji rečeno: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo 
obsenčila……« Sveti Duh nastopi ob Jezusovem krstu v Jordanu. Jezus 
napove apostolom prihod svetega Duha Tolažnika, ki jih bo učil in spomnil 
vsega kar jim je bil povedal. To se zgodi na binkoštni praznik. Jezus apostole 
tudi pošilja v svet z naročilom naj oznanjajo evangelij in krščujejo v imenu 
Očeta in Sina in Svetega Duha. Trojstvo božjih oseb je sicer velika skrivnost 
vere, ki je ne bomo v tem zemeljskem življenju nikoli mogli povsem razumeti. 
Vendar ta skrivnost ni proti razumu. Tudi v naravi imamo številne 
pojave trojnega sobivanja. Sonce je eno, a 
iz njega izhajata toplota in svetloba. Oče 
in mati sta v ljubezni eno in iz te enosti 
prihaja rojstvo novega človeškega 
bitja na svet. Vero v troedinega 
Boga izpovedujemo vsakokrat, ko 
delamo znamenje svetega križa. 
Križ je znamenje, ki nas spominja 
na Jezusa in tudi usmerja v 
življenju. Tako nas črta navzgor povezuje 
z Bogom, dviga naš pogled izven teh 
zemeljskih stvarnosti k presežnim vredno-
tam. Vodoravna črta pa nas usmerja k 
sočloveku, k bližnjemu. Hoče nam pove-
dati, da kdor hoče ljubiti Boga mora 
najprej ljubiti bližnjega. Naj nas znamenje križa 
vedno znova spominja na ti dve razsežnosti. 



SVETE REŠNJE TELO IN KRI 23. junij 
 

JEZUSOVA RESNIČNA 
NAVZOČNOST Jn 6,53 – 54 
Prvi kristjani so se zbirali v privatnih 
hišah vsak prvi dan v tednu, ki so ga 
imenovali Gospodov dan. Pri svojih 
shodih so prebirali zapise o 
Jezusovih delih in nauku inpisma 
apostolov, ki so v svojih pismih 
razlagali Jezusov nauk in tako ljudi 
poučevali. Po branju in 
premišljevanju božje besede so 
izrekli prošnje in se pripravili na 
najsvetejše dejanje, ko je duhovnik 
izrekel nad kruhom in vinom 
posvetilne besede: »To je moje telo« 
»To je moja kri« »To delajte v moj 
spomin!« Nato so te svete podobe 
Gospodovega telesa in krvi zaužili, 
nekaj pa prihranili za obhajilo 
bolnikov. Ko je Cerkev dobila 
svobodo in so začeli graditi lepa 
svetišča se je tudi obred teh shodov 
obogatil. Izoblikovala se je liturgija ali 
bogoslužje. Cerkev je poskrbela za 
lepoto bogoslužja. Bistvo 
vsakega bogoslužnega 
shoda od najstarejših 
časov do današnjih dni 
pa je ostalo isto. Kakor v 

začetku, 
tako tudi danes duhovniki 
izpolnjujemo Jezusovo naročilo pri 

zadnji večerji:«To delajte v moj 
spomin!« Ko so začeli nekateri 
teologi tajiti realno Jezusovo 
navzočnost je Cerkev uvedla v obred 
posvetitve materije kruha in vina 
povzdigovanje, ko duhovnik po 
posvetilnih besedah povzdigne 
hostijo in kelih. Pred dobrimi 800 leti 
je Cerkev uvedla tudi procesije z 
Najsvetejšim. Te procesije so se zelo 
udomačile v srednje 
evropskem prostoru, 
kamor spadamo tudi 
mi. Smisel 
procesije je ponesti 
Najsvetejše v naše 
bivanjsko in delavno 
okolje in na ta 
način izročiti 
sebe in vse kar 
imamo v  

božje varstvo. Tudi letos bomo imeli 
v    nedeljo    13.     junija     procesijo 

 

 

Rešnjega Telesa po običajnem redu in poti. 
Vse farane vabim, da se procesije udeležite 
in pri njej tudi dejavno sodelujete. Predvsem 
bodite zbrani v duhu vere, poslušajte božjo 
besedo, odgovarjajte na prošnje in zbrano 
molite. Te dni sem se pogovarjal z nekim 
duhovnikom, ki mi je potožil, da razmišlja o 
ukinitvi procesije iz razloga, da je malo ljudi, 
da premalo sodelujejo in, da je večja 
zbranost v cerkvi. Gospoda skušam 
razumeti, vendar to ni lepo spričevalo za 
župnijo. Procesija ni folklorna prireditev, 
ampak sveti shod. Zato se v naši župniji res 
potrudimo, da bo lepa procesija, ki nas bo 
tudi duhovno obogatila. Pri nas se vsako leto 
lepo potrudijo pevci, zvonarji, nosilci bander, 
baldahina in ministrantje. Tudi letos pošljite 
male in lahko tudi večje otroke, ki bodo 
potresali cvetje pri vseh štirih oltarjih. Naj bo 
udeležba pri procesiji izraz naše vere in tudi 
hvaležnosti za vse kar smo in kar imamo. 
Prosimo Boga naj nam podeli dovolj moči, 
da bomo z lučjo razuma in delom svojih rok 
zmožni pridobivati vse potrebne dobrine za 
naše vsakdanje življenje. Naj nam podeli 
svoj blagoslov in nas tudi varuje nesreč pri 
delu in hudih bolezni. Saj poznamo 
slovenski pregovor, ki pravi:« Želja sto in sto 
imamo, a v bolezni eno samo!« Naj nagiba 
naša srca, da se bomo prizadevali za 
medsebojno ljubezen, pomoč in spoštovan-
je. Zato vsi lepo vabljeni v nedeljo 26. junija 
k maši ob 7.00 uri in po maši k procesiji!!!!!! 

PONEDELJEK 20. 6.  
19.00 +Ivanka in teta  
            Johana Kosem 

TOREK 21. 6. 
19.00 + Janez Brudar 

SREDA 22. 6.  
7.00 odvrnjenje hude ure /Kleče 

ČETRTEK sv.Rešnje telo 23. 6. 
8.00 + župnik Matija Kastelic 
18.00 + Franc in  
             Ivana Slabanja obl. 
19.00 +Ivan in Marija Tekavc obl 

PETEK 24. 6. 
19.00 + Kati Avsec 

SOBOTA 25. 6. 
18.00 Beričevo: + Ciril Grad 
19.00 + Alojz Bregar  

13. nedelja med letom 26. 6.  
7.00 za farane 
8.30 v Beričevem ni sv. maše 
10.00 + Jože in  
             Frančiška Zajc obl. 

PONEDELJEK 27. 6. 
19.00 Branko in Mija Tekavc obl 

TOREK 28. 6. 
19.00 + starši Pirš 

SREDA 29. 6. Peter in Pavel 
8.00 + Petra Kralj 
18.00 + Vida Bregar obl. 
19.00 + Franci Cep obl. 

ČETRTEK 30. 6.  
19.00 za zdravje 

PETEK 1. 7. 
19.00 + Katarina Moder 

SOBOTA 2. 7. 
19.00 + Cimprič 

14. nedelja med letom 3. 7. 
7.00 za farane 
8.30 + Jože Rihtar 
10.00 +Ciril, Metod, st. Možina 

13. NEDELJA MED LETOM 26. junij 2011 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Rok K., Irena J. 
čiščenje in krašenje: VIDEM I. 
14. NEDELJA MED LETOM 3. julij 2011 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Miro Š., Anica V. 
čiščenje in krašenje: VIDEM II. 
Oddane maše: 1x možu za rojstni dan, 
                          1x po namenu 


