
17. NEDELJA MED LETOM 24. julij 
DRAGOCEN BISER Mt 13. 44-46 
Še ena izmed Jezusovih prilik s 
katero je hotel svojim poslušalcem 
približati vrednost oznanila božjega 
kraljestva. Trgovec z biseri najde 
dragocen biser, ki presega po ceni 
vse bisere v prodajalni. Zato gre, 
proda vse in kupi dragoceni biser. Tak 
biser je za človeka vera božjega 
razodetja. Vera, ki človeku odgovarja 
na bitna vprašanja smisla življenja. Za 
tako vero je vredno marsikaj žrtvovati, 
saj prinaša človeku notranji mir in 
smisel vsemu njegovemu delu in 
prizadevanjem. Tak biser je v veri 
odkrila sveta Marjeta in je bila zanj 
pripravljena žrtvovati celo najdragoce-
nejše kar je imela – svoje življenje. Na 
današnjo nedeljo obhajamo 
»žegnanje« zunanjo slovesnost godu 
farne zavetnice. Po obeh mašah bo 
darovanje za obnovo cerkve. Dovolite 
mi, da ob župnijskem prazniku 
izrečem iskreno zahvalo vsem, ki 
zvesto obiskujete naš skupni župnijski 
dom in s svojimi darovi tudi vzdržujete 
in obnavljate to svetišče. Prav tako pa 
tudi iskren Bog plačaj vsem številnim 
sodelavcem, ki tudi na zunaj z 
aktivnim sodelovanjem v župniji 
kažete, da smo živa župnija. Bog vam 
daj moči, volje in poguma še naprej. 
Župnijska cerkev je za vsakega izmed 

nas dragocen biser, do katerega 
imamo vsi pravico. Dan za dnem, 
nedeljo za nedeljo so odprta vrata 
župnijske cerkve in vabijo: »Vstopi, tu 
boš našel mir svoji duši!« V župnijski 
cerkvi se vsako nedeljo daruje sveta 
maša za vse žive in tudi umrle člane 
naše župnijske skupnosti. Ne 
pozabite, da se tudi takrat, ko tega ali 
onega ni v župnijsko cerkev moli in 
prosi božjega blagoslova za vse 
farane. Trudimo se biti živa župnijska 
skupnost! Na nedeljo župnijskega 
žegnanja je tudi običajno darovanje 
za potrebe cerkve. Letos je bilo v 
načrtu, da začnemo z obnovo elektri-
čnega mehanizma na zvonovih in 
opravimo dober servis zvonov. Te dni 
je bil tu strokovnjak za zvonove in si 
je ogledal zvonik in zvonove. Ugotovil 
je potrebo po temeljiti obnovi. Naredil 
bo predračun in dal ponudbo. Po prvi 
oceni strošek ne bo tako majhen, kar 
več deset tisoč. Kljub temu, da 
zadeva ni kritična je pametno in 
potrebno, da gremo v obnovo. Letos 
nam je kar precej sredstev pobrala 
sanacija vdora starih kleti na 
parkirišču. Potem so tu tudi manjša 
popravila in nadomestilo pokradenih 
bakrenih odtočnih cevi na župnijski 
cerkvi in v Beričevem. Zato darovanje 
priporočam vaši velikodušnosti. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

AFRIKA - Janezek se je učil in vprašal očeta, kje je Afrika. Ker tudi oče ni 
vedel je vprašal mamo.  "Daleč ne more biti, ker je pri nas v službi črnec, ki 
se v službo vozi s kolesom," reče mama. 
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NEBEŠKO KRALJESTVO JE PODOBNO 
GORČIČNEMU ZRNU Mt 13, 24-43 
Jezusovi poslušalci so poznali gorčično zrno in 
vedeli, da sodi med najmanjša med semeni. 
Vedeli pa so tudi, da iz tega majhnega semena 
zraste velik, celo do štiri metre visok grm, v 
katerega vejah gnezdijo ptice. Nesorazmerje 
med semenom in doraslo rastlino je zares veliko. 
Jezus je spričo majhnosti vzhičen in se čudi 
moči, ki jo ima majhno seme. Gorčično seme 
daje za primer kako bo z božjim kraljestvom na 
zemlji. On sam se nekako poistoveti s tem 
majhnim zrnom, ki prebije celo tri dni v osrčju 
zemlje od Velikega petka do Velike nedelje, ko 
vstane od mrtvih in njegov navidezen konec 
začne bujno rast. Resnica o njegovem vstajenju 
in dogodki po Veliki noči so vznemirili svet. 
Cerkev kot prva skupnost kristjanov in naprej 
živeči Kristus je po binkoštnem prazniku začela 
doživljati moč gorčičnega semena. V dva tisoč letih se resnica o Jezusu in 
njegovem nauku oznanja na vseh celinah zemeljske oble. Mnoge vznemirja 
vprašanje zakaj še ni ves svet krščanski? Odgovor je v nekdaj zelo slabih 
prometnih povezavah, če vemo da so še danes v misijonskih deželah 
najboljše za premagovanje razdalj noge. Mi si to težko predstavljamo. Drugo 
je seveda pomanjkanje misijonarjev. Na Madagaskarju ima en duhovnik tako 
veliko župnijo kot je pri nas cela nadškofija. Sicer pa Jezus pove, da se bo 
njegov evangelij oznanjal do konca sveta. Zanj pa ne vemo. Prilika o 
gorčičnem semenu je tudi spodbuda za vsakega izmed nas. Tisto dobro, ki je 
bilo vsejano v naša srca po dobroti staršev, duhovnikov in učiteljev je kot 
gorčično seme, ki ima veliko notranjo moč. Od našega sodelovanja pa je 
odvisno koliko damo prostora in možnosti, da zraste in obrodi sadove. 



SV. MARJETA ANTIOHIJSKA 20. julij 
Sredi poletja, ko zori žito in številne 
druge kulture – naš vsakdanji kruh, ko 
je sonce najbolj radodarno s svojo 
energijo in so tudi pogoste nevihte in 
neurja, slavi svoj godovni dan naša 
župnijska zavetnica, sveta Marjeta 
Antiohijska, mučenka. Iz njenega 
življenja vemo, da se je rodila v drugi 
polovici tretjega stoletja v 
poganski družini. Oče naj bi 
bil poganski svečenik. 
Premožna družina je imela 
dojiljo, ki je bila kristjana in 
je Marjeto poučevala o 
resnicah krščanske vere. 
Ko je oče videl, da dekle 
zavrača čaščenje 
poganskih bogov je Marjeto 
prijavil državnemu 
oblastniku Olibriju, ki ga je 
prevzela dekletova lepota. 
Ni je hotel le odvrniti od 
krščanske vere ampak se je hotel z 
njo celo poročiti. Ker ni dosegel 
svojega namena z lepimi besedami je 
začel z grožnjami, ki so dobile 
vrhunec v mučeniški smrti mladega 
dekleta leta 305. Njeno mučeništvo je 
mnoge privedlo do Kristusa. Marjeta je 
postala vzor dekleta, ki je v nauku 
Jezusa Kristusa našla smisel svojega 

življenja. Mnogi so jo začeli častiti in 
se ji priporočati v različnih zadevah 
duhovnega in telesnega življenja in so 
bili uslišani na njeno priprošnjo. Njeno 
čaščenje se je izredno hitro razširilo 
na Vzhodu in na Zahodu. Številne 
stare cerkve so posvečene sveti 
Marjeti. Pri nas se že leta 1262 

omenja vikariatna 
cerkev posvečena 
sveti Marjeti. To 
pomeni, da je takrat 
že stala cerkev v 
Dolu in je imela 
svojega stalnega 
duhovnika – vikar-
ja, ki je bil seveda 
pravno formalno še 
odvisen od župnika 
v Mengšu, kjer je 
bila pražupnija. 
Prihodnje leto bomo 

praznovali že 750 letnico pisne 
omembe Dola. Sveta Marjeta je 
človeško rečeno službena priprošnjica 
za vse prebivalce župnije pred Božjim 
obličjem. Da jo cenimo, najlepše 
pokažemo z našim obiskom njenega 
svetišča, ki je naš skupni duhovni 
dom. Naj zgled njene vere, upanja in 
ljubezni navdihuje tudi nas. 

OBVESTILA IN OZNANILA 
Romarski izlet na Višarje bo v 
soboto 30. julija. Odhod iz Dola ob 
6:30. Ob 9.00 uri začne voziti žičnica. 
Na Višarjah se bomo pridružili 
romarski maši ob 11.00 uri. Nato se 
bomo še zadržali na gori, če bo lepo 
vreme in se popoldne spustili v 
dolino. Obiskali bomo tudi mesto 
Trbiž in še kaj. Malica iz popotne 

torbe. Bo pa dovolj možnosti dobiti 
tudi toplo hrano v gostiščih. Cena 
prevoza in žičnice je 26.00€. 
Avtobus je poln. Če bi se kdo 
premislil naj sporoči, da damo 
možnost tistim, ki bi radi šli pa ni več 
prostora.  
Mladim iz Turnčka iskrena zahvala in 
priznanje za uspešno izpeljan Oratorij. 

 

VAŠE VPRAŠANJE … 
 

… ŽUPNIKOV ODGOVOR 
 
Ali je vsak petek post in zdržek mesa, ali 
samo petke v postnem času? 
Poleg dveh strogih postov : pepelnica in vel. 
petek je zdržek mesa na vse petke v letu. 
Zunaj postnega časa smemo zdržek od 
mesnih jedi zamenjati s kakim dobrim delom 
pokore in ljubezni do bližnjega. Strogi post 
veže od izpolnjenega 18. leta do začetega 
60. leta. Zdržek veže od izpolnjenega 14. 
leta do izpolnjenega 60. Leta. Kadar je 
praznik, Cerkveni ali državni, ali družinska 
slovesnost npr. (pogreb,poroka..) post in 
zdržek odpadeta. Tako je strogo formalno 
določilo. Vendar post je tudi stvar odnosa do 
nečesa višjega in mora biti osmišljen. Samo 
izpolnitev predpisa je nekaj. Več pa je, če je 
tudi srce zraven. Pravi kristjan se trudi 
izpolnjevati pravne predpise Cerkve po meri 
ljubezni do Boga in bližnjega. Na drugo 
vprašanje bom odgovoril ob priliki.  

PONEDELJEK 18. 7. 
19.00 + sorodniki /Kleče 

TOREK 19. 7. 
19.00 + Janko in Marija Rebolj 

SREDA 20. 7.  
7.00 + Pavčnikovi 

ČETRTEK 21. 7. 
19.00 + Urška Bokal 

PETEK 22. 7. 
19.00 + Kunstovi 

SOBOTA 23. 7. 
19.00 Martin Srebot obl. 

17. nedelja med letom 24. 7. 
7.00 + Jože in bratje Klemenčič 
8.30 + Viktor Skubi obl. 
10.00 za farane 

PONEDELJEK 25. 7. 
19.00 + Pavlicovi 

TOREK 26. 7. 
19.00 + Franc Vidmar obl. 

SREDA 27. 7. 
7.00 doma ni sv. maše 

ČETRTEK 28. 7. 
19.00 doma ni sv. maše 

PETEK 29. 7. 
18.00 + starši Skrinjar 

SOBOTA 30. 7. 
Doma ni sv.maše 
Na Višarjah: za farane 

18. nedelja med letom 31. 7. 
7.00 +Andrej in Marija Marolt 
8.30 + Marija Jašovec 
10.00 + Ana Rovšek in 
            Zofija Kunej 

17. NEDELJA MED LETOM 24. julij 2011 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Rok K., Jasmina K.. 
čiščenje in krašenje: PODGORA 
18. NEDELJA MED LETOM 31. julij 2011 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper 

10.00 Miro Š., Anica V.. 
čiščenje in krašenje: ZABORŠT 


