
VAŠE VPRAŠANJE- ŽUPNIKOV ODGOVOR 
Prebrala sem vse Sveto Pismo in 
nikjer ne piše da se ne sme seksat 
pred poroko. Zakaj duhovniki učite, 
da je to samo za poročene? Hvala za 
odgovor.  
Spoštovana dama. Pohvaliti vas je 
potrebno da berete Sveto Pismo. 
Upam, da veste, da je Sveto Pismo 
zelo obsežna knjiga. Zato imamo več 
izdaj od otroške do celotne zbirke 72 
knjig. Iz vašega vprašanja sklepam 
da ste prebrali otroško izdajo 
»Zgodbe Svetega Pisma«, ki jo imajo 
celo v srednješolskem učnem 
programu. Tam ste zasledila 10 
božjih zapovedi. Kar dve se 
nanašata na temo, ki vas vznemirja. 
Božje zapovedi so kot prometni znaki 
ob cesti, ki stojijo tam, ne kot okraski 
ampak kot opozorilo in pomoč, da 
varno pridemo do cilja. Marsikdo zna 
voziti in vozi tudi brez vozniškega 
izpita, seveda mora prevzeti nase 
tudi odgovornost za tako vožnjo. 
Spolnost je velik božji dar človeku. 
Ker je človek razumno bitje je zato 
tudi odgovorno bitje. Izkušnja kaže, 
da le odgovorno življenje prinaša 
človeku srečo in zadovoljstvo. Če bi 
bila samo spolnost edina zadeva za 
srečno življenje potem ne bi bilo 
ločitev, ne toliko razbitih družin, ne 
toliko žalosti, razočaranja in trpljenja. 

Ker spolnost zelo globoko seže v 
človekovo bistvo je bila vedno v vseh 
družbah deležna posebne 
pozornosti. Morda je bila včasih 
preveč zapostavljena in prikazovana 
samo grešno. Grehi tega področja 
niso največji. Globoko pa sežejo v 
človekovo srečo ali nesrečo. Danes, 
ko je nihalo zanikalo v nasprotno 
smer, vidimo, da prevelika svoboda 
in razpuščenost ne prinaša prave 
sreče. Če bi prebrala vso Staro in 
Novo Zavezo potem bi našla veliko 
vsebin na to temo. Naloga 
duhovnikov je razlagati Sveto Pismo 
in nauk Cerkvenega učiteljstva. Zelo 
vam priporočam berite Ognjišče, 
Družino in še kak drug verski tisk. 
Tam boste našla boljše odgovore kot 
je to mogoče povedati v tem 
omejenem prostoru. Ne nazadnje pa 
imamo kristjani svojo moralo, ki je 
utemeljena na nauku Svetega pisma 
in po tem nauku se svobodno 
odločamo za tak način življenja. Biti 
kristjan ni vedno lahko, je pa lepo. 
Zato vam priporočam, da uporabljate 
sredstva, ki jih ponuja življenje po 
veri: branje Svetega Pisma, molitev, 
maša, zakramenti, skupnost 
verujočih. Želim vam, da bi v 
življenju uspela, da bi bila srečna 
sama in bi osrečevala tudi druge. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

STOPNJE ZAKONSKE ZVEZE - Poznamo tri stopnje zakonske zveze: na 
začetku: on govori in ona posluša po poroki: ona govori in on posluša po 
določenem času: oba govorita, sosedje pa poslušajo. 
 

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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DAJTE JIM VI JESTI! Mt 14, 13-21 
Mati Terezija je prišla k hinduistični družini, za katero je zvedela, da zelo težko 
živijo in so večkrat lačni. Prinesla jim je nekaj riža. To kar se je potem zgodilo 
jo je pretreslo. Mlada mati je riž razdelila na pol in ga odnesla k sosednji 
muslimanski družini. Ko je to videla mati Terezija in 
izrazila svoje začudenje, ji je žena odgovorila:« Tudi 
oni so lačni.« Primer velikodušne ljubezni, ki ne gleda 
na vero, spol, narodnost ampak na človeka v stiski. 
Tudi Jezus ni učencev 
vprašal koliko je med 
poslušalci vernih ljudi, 
koliko njegovih 
simpatizerjev, ampak je 
rekel: »Ljudstvo se mi smili… 
dajte jim vi jesti…!« 
Kakor je žena o kateri je pripovedovala mati Terezija, s svojo 
velikodušnostjo dala upanje drugi družini in ji omogočila preživetje, podobno 
smo povabljeni k velikodušnosti vsi ljudje, zlasti kristjani. V čudežu pomnožitve 
kruha in nasičenja množice je Jezus uporabil pomoč ljudi. Najprej je tu deček s 
hlebi in ribami in potem učenci, ki delijo kruh in ribe. V tem čudežu je Jezus 
obilno blagoslovil krepost velikodušne ljubezni. In ta čudež se ponavlja tudi 
danes. Veliko je ljudi, ki mislijo, da ne morejo nič narediti. Pa vendar so v veliki 
zmoti. Danes med nami ni tako pereče pomanjkanje hrane in obleke. Vedno 
več pa je duhovne lakote. Lakota razvitega sveta je osamljenost, nesmiselnost 
življenja, občutek nezaželenosti in odvečnosti, strah pred bodočnostjo, 
boleznijo, starostjo izgubo službe, strah pred neuspehom in tako naprej v 
nedogled. Prav tem ljudem je potrebno spregovoriti o Bogu in smislu življenja, 
trpljenja, smrti in večnega življenja. Spregovoriti, da je vsak človek dragocen v 
božjih očeh, enkraten in neponovljiv. Da smo vsi ustvarjeni za večno srečo pri 
Bogu. Imejmo čut za bližnjega! Tešimo duhovno lakoto! Pokažimo jim na 
evharistični kruh, s katerim nas Gospod nasičuje. 



19. NEDELJA V CERKVENEM LETU 7. avgust 
KRISTUS V VIHARJU ŽIVLJENJA 
Mt 14, 23-21 
Angleški 
romantični 
pesnik 
George 
Byron 
(1788-
1824) 
je v eni 
od svojih pesmi opisal 
vihar na morju tako živo, da bralec 
prizor kar vidi pred očmi in ga 
postane strah. Ladjo je premetavalo 
kot orehovo lupino. Mornarji, stari 
prekaljeni »mački«, so vsi bledi in si 
mislijo:«Zdaj, zdaj bomo šli v globino 
in požrli nas bodo morski psi!« Na 
krovu pa stoji desetleten deček, ki je 
čisto miren. Prestrašeni mornarji ga 
vprašajo:«Ali se nič ne bojiš?« Deček 
odvrne:« Ne nič, ker je moj oče pri 
krmilu!« Bil je namreč kapitanov sin, 
ki je trdno zaupal v sposobnosti 
svojega očeta. Vožnja po morju je 
simbol za naše človeško življenje. Na 
morju se hitro menjavajo razmere. 
Mirno morje se kmalu razburka, 
pridejo valovi in nevihte, pa se vse 
zopet umiri. Lepa podoba za 
človekovo življenje. V viharju 

življenjskih preizkušenj se kali 
človekova vera. Neka 

zdravnica je 
povedala 

kako v hudi 
bolezni 
človeka 
spozna 

ali je veren ali 
ne. Resnična osebna vera daje 

človeku neverjetno moč. Tudi 
kristjanu niso prihranjene bridke ure 
preizkušenj. Blagor vere je v tem, da 
omogoča potovanje skozi temo in 
premagovanje težav valov življenja 
zaradi nevidne roke, ki nas spremlja, 
dviga in usmerja. Bolj ko se damo 
voditi tej nevidni roki, bolj mirna je 
plovba po morju življenja. Ansambel 
Čuki je papežu Janezu Pavlu II. leta 
1998 za rojstni dan v Postojni zapel 
pesem »Naša barka.« Pesem govori 
o usodi Kristusove Cerkve skozi 
zgodovino. Tudi danes ji ni 
prizaneseno.  
»Mnogo čeri danes skriva ta čas, 
naj nam up ne potone nikdar. 
On naši barki pokazal bo pot, 
On pokazal bo pot in pristan. 
Z nami na poti nikdar nisi sam, 
skupaj plujemo v jutrišnji dan.« 

OBVESTILA IN OZNANILA 
Zahvala: Pri blagoslovu vozil na 
Krištofovo nedeljo ste za misijonsko 
organizacijo MIVA darovali 1200,00€. 
Bog povrni in srečno vožnjo! 
 
Ključarji so po darovanju na farno 
žegnanje našteli: 1895,71 € 
Bog povrni vsakemu. 
 

V tednu pred nami sta prvi četrtek z 
molitvijo za duhovne poklice in prvi 
petek z obiskom tistih, ki ne morejo 
zaradi bolezni v cerkev. 
Vsako soboto tudi v počitniškem 
času imamo eno uro pred mašo 
čaščenje Najsvetejšega Zakramenta. 
Kolikor imate možnost si vzemite čas 
in pridite k čaščenju. 

 

ŽEGNANJE V BERIČEVEM 
 

Na prvo nedeljo v avgustu slavi podružna 
cerkev svetega Križa v Beričevem svoj 
praznik. Po maši bo običajno darovanje za 
obnovo cerkve. Kot veste je v načrtu menjava 
dotrajane kritine na zvoniku. Pločevina na 
zvoniku je še izpred druge svetovne vojne in 
je potrebna 
menjave. 
Upam, da 
bomo v pribli-
žno dveh 
letih zbrali 
potrebna 
sredstva in 
izvedli to 
potrebno 
obnovo. Zato 
darovanje 
priporočam 
vaši veliko-
dušnosti. V 
zvoniku te 
dni montirajo 
z dovoljenjem nadškofije in spomeniškega 
varstva antene za SI.mobil. V pogodbi je 
poseben člen, ki zagotavlja, da antene nimajo 
nobenih vplivov na zdravje ljudi, živali, rastlin. 
Številne cerkve imajo te antene kar je tudi 
estetsko najmanj moteče. Nekaj najemnine 
bo koristno za vzdrževanje cerkve. V line 
zvonika so montirali nova polkna na stroške 
najemnika kar je pridobitev za cerkev, saj ne 
bo več dežja v zvonik. 

PONEDELJEK 1. 8. 
19.00 + Janez Vodnik 30. dan 

TOREK 2. 8. 
19.00 + Franc Cerar obl.  

SREDA 3. 8. 
7.00 v čast sv. Duhu za razsv. 

ČETRTEK 4. 8. 
19.00 + Ana Šum in 
             Franček Šklander 

PETEK 5. 8. 
19.00 + Igor Gorenc obl. 

SOBOTA 6. 8.  
19.00 + Vinko Podobnik 7. dan 

19. nedelja med letom 7. 8.  
7.00 za farane 
8.30 + Jože, Janez Zajc obl. 
10.00 + Miro Kuhar obl. 

PONEDELJEK 8. 8. 
19.00 + Ana in Štefan Morela 

TOREK 9. 8. 
19.00 +Jože in Jožefa Zajec obl. 

SREDA 10. 8. 
7.00 po namenu 

ČETRTEK 11. 8.  
19.00 + Anton Premože 

PETEK 12. 8.  
19.00 + Marija Golob obl. 

SOBOTA 13. 8. 
19.00 + Jožefa in  
             Filip Zupančič obl. 

20. nedelja med letom 14. 8. 
7.00 + Ivan, Jožefa in  
           Marjan Mesec 
8.30 + Alojz in Neža Bregar 
10.00 + za farane 

19. NEDELJA MED LETOM 7. avgust 2011 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Rok K., Ana Š. 
čiščenje in krašenje: ZAJELŠE 
20. NEDELJA MED LETOM 14. avgust 2011 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Andrej L., Martina F. 
čiščenje in krašenje: VIDEM I 


