
21. NEDELJA MED LETOM  21. avgust 
KAJ PA VI PRAVITE, KDO SEM? 
Mt 16 13-20 
Tajnik slovenske škofovske 
konference dr. Andrej 
Saje rad pove, kako 
sta ga na Tromostovju 
v Ljubljani ustavila dva 
moža člana neke 
krščanske sekte in ga 
vprašala ali veruje v 
Kristusa. Odgovoril 
jima je, da veruje. Ko 
sta vprašanje 
ponovila, je podkrepil: 
»Saj sem duhovnik!« 
Onadva pa: »Ne 
zanima naju kaj ste. 
Naju zanima, če verujete 
v Kristusa!« Ni kaj odločna 
moža. Ne nazadnje postavlja 
podobno vprašanje Jezus svojim 
učencem in po njih vsakemu izmed 
nas.«Kaj pa ti praviš?« Upam, da se 
strinjamo z odgovorom apostola 
Petra. »Ti si Kristus, sin živega 
Boga!« Dva tisoč let po tej izjavi ljudje 
še vedno spoznavamo kako je Kristus 
vzor najpolnejšega človeka, katerega 
življenjski lik skupaj z njegovim 
naukom je vredno vzeti za popotnico 
v življenje. V tistem trenutku, ko 
apostol Peter prizna Kristusa za 
Božjega Sina, mu Kristus da identiteto 
/istovetnost, zavest vrednosti o 

samem sebi/, ko mu pove: »Ti si 
Peter, Skala.« in mu 
zaupa poslanstvo:«In na 

to skalo bom sezidal 
svojo Cerkev..« Pri 
krstu smo postali 
kristjani. Dobili smo 
identiteto Božjega 
otroka in poslanstvo 
božjega sodelavca v 
času in prostoru. To 
poslanstvo uresniču-
jemo v stanu, ki smo 
ga izbrali in v poklicu 
za katerega smo se 
odločili. To je sedaj 
naše poslanstvo. Da 
čim bolj zvesto 

uresničujemo program, ki se 
nam daje. Kot samski ali poročen, kot 
oče in mati, kot delavec ali 
uslužbenec. Vse kar delate, delajte v 
božjo slavo naroča apostol Pavel. 
Kdor ima pred očmi program življenja 
se ne sprašuje po smislu življenja. 
Smisel najde v izpolnjevanju božje 
volje. Ko človek odkrije življenjsko 
poslanstvo dobi smisel bivanja, v 
moči vere pa moč za vsakodnevno 
izpolnjevanje svojega poslanstva. 
Zato so tudi vsakdanja preprosta 
opravila, če so opravljena z dobrim 
namenom svojevrstna molitev in 
izpolnjevanje božje volje. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

BREZPLAČNO- Avtobus zaustavi na postaji. Možakar pomoli glavo skozi vrata 
in vpraša šoferja: "Ali je treba plačati za prevoz rož?" "Ne, prevoz rož je brezpla-
čen!" je rekel šofer. "Marjeta, vstopi" je rekel možakar, "zate je prevoz zastonj!" 
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/ 

SEJALEC 
 

ŽUPNIJA 
SV. MARJETE 
Dol pri Ljubljani 
20. NAVADNA NEDELJA 14. 8. 2011 leto 33 št. 18 
 
O ŽENA, VELIKA JE TVOJA VERA Mt 15 21-28 
Dve resnici stopata pred 
nas ob srečanju Jezusa 
z ženo Kanaanko, mate-
rinska ljubezen in vesolj-
nost odrešenja. Jezus se 
je mudil na ozemlju, ki je 
bilo poseljeno s 
poganskimi kanaanci, ki 
so bili prvotni prebivalci 
te dežele pred naselitvijo 
Judov, ki so se vrnili iz 
egiptovske sužnosti. 
Judovski zgodovinar 
Jožef Flavij je zapisal, da 
so bili Tirci in Feničani Judom najbolj sovražni. Judje so te svoje poganske 
sosede, ki so sicer imeli neko obliko naravne vere z množico božanstev 
zaničljivo imenovali pse. V Jezusovem času so te pokrajine spadale v ozemlje 
rimskega imperija zato so se ljudje lahko prosto gibali po vsem imperiju. Tudi 
Jezus z apostoli potuje po teh »ne judovskih« pokrajinah. Žena kanaanka je 
gotovo poznala sovražen odnos, ki je razdvajal ljudstva. Toda ona ima 
drugačne skrbi. Skrbi jo usoda lastnega otroka. Ko ne vidi rešitve nikjer se 
obrne na potujočega učitelja o katerem je slišala čudovite reči. Stopi do njega, 
pade predenj, ne da se odgnati. Ona ve da je Jezus zanjo edina možnost 
rešitve. »Usmili se me, reši mojo hčer!« Tudi Jezusovo na videz trdo ravnaje v 
skladu z judovskim odnosom do poganov te žene ne odpravi. Zato Jezus 
vzklikne: »O žena velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti kar želiš!« Trdna in 
vztrajna vera ruši vse pregrade. Ta žena je prva iz vrst poganov, ki je postala 
Jezusova učenka. Jezus je prišel na svet za vse ljudi. To potrjuje tudi 
ozdravitev hčere poganske matere. Materina ljubezen in trdna vera sta tudi za 
nas popotnica v življenje. Ljubezen in vera sta neločljivo povezani. 



MARIJINO VNEBOVZETJE  15. avgust 
VELIKI ŠMAREN 
 

GLEJ OD SLEJ ME BODO 
BLAGROVALI VSI RODOVI Lk 1 48 
Besede, ki jih je izrekla Marija ob 
svojem obisku pri teti Elizabeti v Ein 
Karimu v Judejskem pogorju dobijo v 
današnjem prazniku Marijinega 
vnebovzetja polno potrditev. Ves 
krščanski svet od Vzhoda do 
Zahoda, Severa in Juga, povsod kjer 
so kristjani se današnji dan slavi 
»finale« slovesni prihod na cilj 
življenja Jezusove matere Marije. 
Cerkveni očetje vidijo osnovni razlog 
za Marijino tudi telesno vnebovzetje 
v razlogu primernosti. »Ne bi bilo 
primerno, da bi v grobu trohnelo telo 
žene, ki je nosilo začetnika 
Življenja!« Marijino vnebovzetje pa je 
tudi za vse ljudi garancija, da bomo 
ob koncu časov tudi mi obujeni v 
naših telesih. Telo človeka je po 
besedah apostola Pavla »tempelj 
Svetega Duha« in bivališče 
neumrljive duše. Marija je pred nami 
odšla v Očetovo hišo. Izkušnja 
popotnikov je, da je nekaj najlepšega 
v življenju vrniti se po dolgem 
potovanju v domačo hišo med svoje 
drage. Ob prihodu domov človek 
hitro pozabi vse težave, ki so ga 
spremljale na poti domov. Ta 
izkušnja je za nas vse napotek, da 
vztrajno hitimo in, če je in bo potreba 
tudi potrpimo na našem romanju v 
Očetovo hišo v nebesa. Tam bomo 
nekoč ob izteku naše zemeljske poti 
našli zbrane vse, ki so pred nami 
odšli v večnost. Zato se tega prihoda 
»domov« ne bojimo. Seveda pa bo 
sprejem »doma« odvisen od naše 

vztrajnosti v dobrih delih, od naše 
ljubezni do Boga in bližnjega. Marija 
nam je velik zgled. Vsa je predana 
izpolnitvi Božje volje v čisto 
vsakdanjih drobnih stvareh. Pojdimo 
k njej v šolo, učimo se od nje.  

 
POSVETITEV SLOVENSKEGA 
NARODA MARIJI. 
Ob nastanku samostojne države 
Slovenije so naši škofje posvetili 
slovenski narod Mariji in ga izročili n 
njeno varstvo. To posvetitev vsako 
leto na Veliki šmaren obnavljamo. 
Radi molimo za naš narod in državo. 
Pošteno delo in življenje po 
krščanskih vrednotah naj bo naš 
prispevek k osebni in skupni blaginji. 
Radi obiščimo Marijo na Brezjah. 
Starši peljite svoje otroke pred 
Marijin oltar na Brezje. Brezje so 
naše narodno Marijino svetišče. 
Mnogi najdejo v njem mir svoji duši 
in moč za vztrajanje na poti vere. 

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
 

15. avgust VELIKI ŠMAREN sv. 
maše po nedeljskem redu.  
 

16. avgust Sveti Rok, zvečer sv. 
maša pri sv. Katarini 
 

21. avgust ŽEGNANJE PRI 
SV. KATARINI, po maši 
običajno darovanje. 
 

ZAHVALA: 
ključarji so 
po 
darovanju v 
Beričevem 
našteli 
1.091,84 €. 
Bog povrni 
vaš dar za obnovo strehe na zvoniku. 
 

KATEHUMENAT – šola za prejem 
zakramenta sv. krsta in ostalih zakramentov. 
Vsako leto se javi kdo od odraslih, ki bi se 
želi poučiti v krščanski veri in prejeti krst in 
ostale zakramente. Ker je za marsikoga 
Ljubljana oddaljena zato je ta možnost tudi v 
domači župniji. Za prihodnje šolsko leto 
imam že enega kandidata. Če bi še kdo 
želel naj se priavi. S poukom bomo začeli v 
petek 9. septembra ob 20.00 uri v župnijski 
pisarni. Če gre za par, je lepo če v veri 
poučen spremlja svojega fanta ali dekle tudi 
pri pouku priprave na krst. 

VELIKI ŠMAREN 15. 8.  
7.00 za farane 
8.30 Ivan Lukežič obl. 
10.00 + Marija Pirš obl. 

TOREK 16. 8. Sv. Katarina 
19.00 + Janez in Rozalija Avsec  

SREDA 17. 8.  
7.00 + Franc Vagaja / Beričevo 

ČETRTEK 18. 8. 
19.00 + Črnivc in + Smrekar 

PETEK 19. 8. 
19.00 + Janez Majdič / Beričevo 

SOBOTA 20. 8.  
19.00 + Marija Vidmar obl. 

21. nedelja med letom 21. 8.  
7.00 za farane 
8.30 + Peter in Ivanka Majdič 
10.00 pri sv. Katarini 
         + starši in Viktor Igličar 

PONEDELJEK 22. 8. 
19.00 + starši Šimenc/Podgora 

TOREK 23. 8. 
7.00 po namenu 

SREDA 24. 8. 
7.00 doma ni sv. maše 

ČETRTEK 25. 8.  
19.00 doma ni sv. maše 

PETEK 26. 8.  
19.00 + Ivan in Marija Lunar 

SOBOTA 27. 8. 
19.00 Vinko Podobnik 30. dan 

22. nedelja med letom 28. 8. 
7.00 za farane 
8.30 + Lojze Šiverkar, st. Ložar 
10.00 + Jernej Okorn 

21. NEDELJA MED LETOM 21. avgust 2011 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Aleš P., Ana Š. 
čiščenje in krašenje: VIDEM II 
22. NEDELJA MED LETOM 28. avgust 2011 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Rok K., Irena J. 
čiščenje in krašenje: DOL 
Oddane maše: 1x v dober namen 


