
NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO 2011/12 
SVETA MAŠA za začetek šolskega 
leta bo v nedeljo 4. septembra z 
blagoslovom šolskih pripomočkov ob 
8.30 v Beričevem in ob 10.00 uri v 
Dolu.  
 
PREDVIDENI URNIK, ki se bo po 
potrebi spremenil. 
1. r. ponedeljek ob 17.00 uri / če 
bosta dve skupini potem ob 16.00 in 
17.00 uri/. Vpis v prvi razred v soboto 
3. 9. in v ponedeljek 5. 9. 
2. r. torek ob 17.00 uri 
3. r. torek ob 16.00 uri 
4. r. ponedeljek ob 14.00 uri 
5. r. petek ob 15.00 uri 
6. r. petek ob 16.00 uri 
7. r. ponedeljek ob 15.00 uri 
8. r. četrtek ob 15.00 uri 
9. r. četrtek ob 16.00 uri.  
POSEBNA SKUPINA za tiste, ki ne 
morejo drugače bo v soboto ob 9.00 .  
Kateheza Dobrega Pastirja. 
1. r. v ponedeljek ob 17.00,  
2. r. četrtek ob 16.00 uri.  

Ministrantje v soboto ob 10.00 uri. 
Pevske vaje MARJETKE nedelje ob 
8.45. Uvodni sestanek bo v nedeljo 
4. septembra po maši za stare in 
nove pevce. Zaželjen obisk staršev. 
Mladinski pevski zbor TEDEUM. 
Vabljeni vsi stari in novi pevci od 9. 
razreda naprej. Uvodni sestanek v 
nedeljo 4. septembra po maši. 
 
CENIK PRIPOMOČKOV: 
1. r. knjiga z delovnim zvezkom in 
liturgični zvezek = 10.00 € 
2. r. = 11.00 € 
Od 3. r. do 9. r. knjiga, delovni in 
liturgični zvezek = 15.00 € 
Samo liturgični zvezek z listki = 3.00 €.  
Samo knjiga = 8.00 €. 
Samo delovni zvezek = 4.00 €. 
Knjige od 3. do 9. razreda so v 
veljavi od prejšnjih letnikov.  
MAVRICA je reden veroučni 
pripomoček in jo zelo priporočam od 
1. do 6. razreda. Cena za vse leto.je 
29.00€.

OBVESTILA IN OZNANILA 
Zahvala za »ofer« pri sv. Katarini, 
ključarji so našteli: 972.04 €. 
 

Sestanek karitas bo prvi torek 6. 
septembra po večerni maši. 

Sestanek ŽPS bo drugo soboto 10. 
septembra po večerni maši.  
 

Zakonski skupini: I. prvi četrtek 1. 
9., II. drugi četrtek 8. 9. ob 20.00 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

RAZBURJENJE - "Ne smete več piti alkoholnih pijač, ne smete kaditi, ne 
smete piti kave, predvsem pa se ne smete razburjati. Hej, kam pa greste?" 
zavpije zdravnik za bolnikom. "Grem, da se ne bi preveč razburil..." 
 

PUŠČEN - Dva vinska bratca ste se srečala in eden je rekel: "Pustil sem 
alkohol!" "Kje pa?" ga je vprašal drugi. 
 

ZNAKI - "Katerih prometnih znakov ni na črnogorskih cestah?" "Delo na cesti!" 
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 
22. NAVADNA NEDELJA 28. 8. 2011 leto 33 št. 19 
 
VZETI SVOJ KRIŽ IN HODITI ZA NJIM Mt 16, 21-27 
Jezus je realist in ve, da v življenju ni samo 
lepo, ampak so tudi težave in preizkušnje. 
Kot učlovečeni božji Sin ne odpravi trpljenja, 
ampak pokaže pot rešitve, ki je tem, da vsak 
vzame vsak dan svoj križ na svoje rame in 
hodi za njim. Križev je veliko vrst. Križi 
stanovskih in poklicnih obveznosti, križi v 
medsebojnih odnosih, nerazumevanje, 
bolezen, starost in še in še. Nobenega 
človeka ni brez križa. Toda, če je križ 
osmišljen potem je lažji. Končni smisel 
je seveda v gotovosti sreče večnega 
življenja. In veri, da Bog ne bo nikoli 
dopustil, da bi bil kdo obložen s križem, 
ki bi presegel njegove moči. Zato je 
zaupanje v Boga naša moč in rešitev. 
 
MARIJINO ROJSTVO 8. september 
Kakor vsak človek, ima tudi Jezusova 
in naša nebeška mati Marija svoj 
rojstni dan. Kristjani ga slavimo na dan 8. septembra, ko so kristjani v 
Jeruzalemu že od najstarejših časov v cerkvi svete Ane, ki naj bi stala na 
kraju Marijine rojstne hiše in ji pravijo tudi cerkev Marijinega rojstva obhajali 
slovesno bogoslužje s procesijo. Ta spominski dan je prevzela vsa Cerkev 
tako na Vzhodu kot na Zahodu. Tako nas vse kristjane združene v različne 
Cerkve združuje v eno prav ta Marijin praznik. Sinoda v Salzburgu je že pred 
letom 735 določila naj se praznik Marijinega rojstva obhaja nad vse 
slovesno. To je veljalo tudi za nas Slovence. Že iz tistih časov sta znani 
slovenski imeni »veliki in mali šmaren«, ali tudi velika in mala maša. Mi bomo 
najlepše počastili Marijo z obiskom svete maše na njen praznik. 



NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO 2011/12 
Te dni bodo po naših mestih in vaseh 
oživele šole in šolska igrišča, na 
cestah bomo vozniki bolj pozorni na 
srečanja z otroki, starši bodo imeli 
več skrbi in stroškov. Vse to v želji 
pomagati otrokom in mladini, da se 
dobro 
pripravi 

na samostojno, srečno in zadovoljno 
življenje. Pri nas je hvala Bogu 
obvezno šolo uvedla že prosvetljena 
cesarica Marija Terezija leta 1774. 
Ker ni imela izobraženega kadra za 
pouk je uporabila Cerkev in 
samostane. Tako so domala v vsaki 
župniji nastale ljudske šole in pouk o 
veri je postal sestavni del šolskega 
predmetnika vse do leta 1952, ko je 
takratna oblast ločila šolo in Cerkev. 
Po zaslugi šole so se naši predniki 
naučili pisati, brati, računati, pa tudi 
umnega kmetijstva in gospodarstva. 
Pouk o veri pa jim je dal življenjske 
vrednote in osmislil njihovo življenje. 
Marsikje po svetu otroci še danes 
nimajo možnosti hoditi v šolo, pa 
čeprav je OZN že leta 1959. v svojih 
listinah O pravicah otroka zapisala: 
»Otrok ima pravico do izobrazbe, ki 
mora biti vsaj na ravni osnovne šole 
brezplačna in obvezna….«. Milijoni 
otrok bi radi hodili v šolo, pa te 
možnosti nimajo. Zato bodimo 
hvaležni za to veliko dobrino. 
Spoštujmo šolo, učitelje, vzgojitelje in 

vse, ki pomagajo naši mladini, da bo 
zmogla uresničiti svoje naravne 
darove in bodo nekoč postali koristni 
člani družbe, sami pa srečni in 
zadovoljni, da morejo izpolniti 
poslanstvo, ki jim bo zaupano. 

VEROUČNA ŠOLA ima namen 
pomagati otroku odkriti smisel 
življenja in tiste vrednote, ki morejo 
človeku pomagati, da samega sebe 
ceni, spoštuje, da se zave svoje 
enkratnosti, neponovljivosti in svoje 
odgovornosti za življenje. Veroučna 
šola spregovori otroku, je, zakaj je 
tukaj na zemlji, od kod in zakaj smrt, 
kaj je po smrti, kakšen je smisel 
njegovega življenja. O tem kdo je 
ustvaril svet in vse kar je na njem. 
Pove mu od kod v svetu zlo in 
trpljenje, krivice in sovraštvo. Uči ga 
sprejeti življenje takšno kot je, z 
vsemi zakonitostmi bivanja. Uči ga 
ljubezni in odpuščanja, pomoči in 
solidarnosti v življenju. Veroučna 
šola je dodana vrednost učnemu in 
izobraževalnemu sistemu, zato je v 
večini evropskih držav še vedno v 
sistemu državne šole. Pri nas je 
izven šolskega programa, kar ni čisto 
narobe. V veroučno šolo povečini 
prihajajo otroci vernih staršev, ki 
želijo otroku posredovati krščanske 
moralno     etične     vrednote.    Zato 

 

veroučitelji upravičeno pričakujemo tudi 
aktivno sodelovanje staršev pri pouku in 
vzgoji. Veroučna šola daje informacijo o veri 
in dopolnjuje verski pouk staršev doma. Zato 
vabim starše, da tudi v tem šolskem letu 
aktivno sodelujete pri izvajanju programa 
veroučne šole.  
 
Koliko stane veroučna šola? 
Kljub nekoliko manjšim dohodkom župnije, ki 
jih predstavljajo vaši darovi pri nedeljski 
maši in nabirkah, bo dokler bo mogoče 
brezplačna. 
 
Hvaležni smo za vsak dar, ki ga namenite 
za veroučno šolo. Stroški so predvsem: 
ogrevanje, elektrika, voda, potrošni material, 
toaletni pripomočki, papir, razni pripomočki 
za katehezo in podobno. Strošek za starše 
pa so veroučne knjige, Mavrica, delovni in 
liturgični zvezek. 
 
Kdo se lahko vpiše v veroučno šolo? 
Vsak, ki mu starši dovolijo. Če otrok še ni 
krščen, to ni ovira za vpis. 
 
KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA v 
učilnici v mežnariji. Letos vpisujemo v prvi in 
drugi razred. Drugi razred nadaljuje program 
iz prvega razreda. Prvi razred začenja na 
novo. To je nekoliko drugačna metoda 
pouka, ki pa ostaja tesno povezan z ostalo 
veroučno šolo. Več o tej metodi preberite na 
spletu župnije 

PONEDELJEK 29. 8.  
19.00 + Katarina Cerar 

TOREK 30. 8. 
19.00 + Ana Šum  

SREDA 31. 8. 
7.00 za zdravje 

ČETRTEK 1. 9. 
18.00 Beričevo: + Brkič in Kralj 
19.00 + Ivan Kunst obl. 

PETEK 2. 9. 
19.00 v zahvalo in priprošnjo  

SOBOTA 3. 9. 
19.00 v zahvalo 

23. nedelja med letom 4. 9.  
7.00 za farane 
8.30 + Franc in starši Slabanja 
10.00 + Martin Vidic obl. 

PONEDELJEK 5. 9. 
19.00 + Hribar in + Sladič 

TOREK 6. 9. 
19.00 + Rahnetovi 

SREDA 7.9 
7.00 v čast sv. Duhu za razsv. 

ČETRTEK 8.9. MALI ŠMAREN  
8.00 + Loboda in Skubi 
18.00 Beričevo:  
          + Ciril Grad obl. 
19.00 + Vladimir Moder obl.  

PETEK 9. 9. 
19.00 + Slavko Pirš 

SOBOTA 10. 9. 
19.00 v zahvalo 

24. nedelja med letom 11. 9. 
7.00 za farane 
8.30 + Jože Avsec obl 
10.00 + Terezika Jurca obl. 

23. NEDELJA MED LETOM 4. september 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Aleš P., Ana Š. 
čiščenje in krašenje: KLEČE 
24. NEDELJA MED LETOM 11. september 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Rok K., Irena J. 
čiščenje in krašenje: PODGORA 
Oddane maše: 1x teta 


