
POVIŠANJE SV. KRIŽA in 25. NAVADNA NEDELJA 
POVIŠANJE SV. KRIŽA 14. 9. 
Med vsemi svetimi znamenji je 
kristjanom najsvetejše znamenje 
svetega križa, ki je znamenje vere 
upanja in ljubezni, saj je znamenje 
odrešenja človeškega rodu. V 
Jeruzalemu je dal cesar Konstantin 
na Kalvariji postaviti veličastno 
cerkev, ki so jo posvetili 14. 
septembra leta 335 in stoji še danes. 
Dan posvetitve te cerkve se slavi kot 
praznik povišanja svetega Križa. 
Vsak človek se v življenju rad ali 
nerad sreča s križem. V Jezusovem 
križu more človek osmisliti svoj križ. 
Jezus ne odvzame križa, daje pa 
moč vsem, ki zanjo prosijo, da 
zmorejo sprejeti in nositi križ 
življenja. 
25. NEDELJA V CERKVENEM 
LETU 18. 9. 
TAKO BODO ZADNJI PRVI IN PRVI 
ZADNJI Mt 20, 1-16a 
Vsi poznamo priliko o delavcih v 
vinogradu. Gospodar najame prve in 
se dogovori za plačilo. Kasneje 
pripelje ob različnih urah dneva še 

druge in jim obljubi pošteno plačilo. 
Ob zaključku plača vse enako. Tisti, 
ki so delali poln delavnik protestirajo, 
da so dobili premalo. Toda v resnici 
so dobili dogovorjeno plačilo. Ni se 
jim zgodila krivica. Tisti, ki so prišli 
zadnji pa so bili deležni dobrote in 
velikodušnosti gospodarja. Gospodar 
je videl njihovo stisko in jih 
velikodušno nagradil. Kaj pomeni biti 
brez dela, danes lažje razumemo kot 
v preteklosti. Seveda ima prilika 
duhovni pomen. Bog tudi na 
področju vere kliče ob različnih urah 
in časih življenja. Večina je prejela 
vero še v otroški dobi. Vedno več pa 
je tistih, ki postanejo kristjani kasneje 
v zreli dobi življenja. Ti so prikrajšani 
za otroško izkustvo vere in 
krščanskega življenja. Zato bodimo 
hvaležni staršem, ki so nas kot 
otroke vzgojili v veri in ne bodimo 
nevoščljivi tistim, ki so v zreli dobi 
odkrili vrednoto vere. Nasprotno kot 
kristjani pomagajmo vsem iskalcem 
smisla življenja in jim pokažimo 
lepoto življenja po veri. 

OBVESTILA IN OZNANILA 
SLOMŠKOVO BRALNO 
PRIZNANJE. Tudi letos si bo gospa 
Ivanka Kosem vzela čas za vse 
mlade ljubitelje branja dobre knjige. 
Starši spodbudite svoje mlade bralce 
in jih vključite v krog mladih bralcev. 

SESTANEK ZA BIRMANSKE 
ANIMATORJE bo v četrtek 15. 
septembra po večerni maši v učilnici. 
IZLET ZA PEVKE IN PEVCE bo v 
soboto 24. 9. v Drežnico in Kobarid. 
Zato bo maša doma ob 7.00 uri. 
Odhod avtobusa bo ob 8.30 iz Dola. 

SMEH PRIPOROČAMO 
ČISTA DESETKA - Milan je rekel prijatelju: "Midva z ženo sva čista desetka! 
Ona je 1, jaz pa ničla!" 
 

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 
24. NAVADNA NEDELJA 11. 9. 2011 leto 33 št. 20 
 
ODPUŠČANJE BREZ MEJA Mt 18, 21-35 
 
ŽELITE BITI SREČNI ZA  
TRENUTEK? 
MAŠČUJTE SE! 
ŽELITE BITI 
SREČNI VEDNO? 
ODPUSTITE! 
V teh kratkih 
stavkih je zajeta 
velika modrost. 
Krepost odpuščanja 
je velika človeška vrlina in temeljna 
vrednota krščanstva. Odpuščanje 
dejansko pripada dvema svetovoma: človeškemu in božjemu. Jezus je 
večkrat skozi prilike učil in pojasnjeval potrebo po odpuščanju. Današnjo 
nedeljo nam je predstavil kralja, ki dela obračun s svojimi dolžniki. Dolžniku, 
ki mu razloži svoj težak položaj, ko ne more plačati dolga, in ga prosi: »Potrpi 
z menoj..« dolg preprosto odpusti. 
Na Petrovo vprašanje kolikokrat naj odpusti človeku, ki ga je žalil, mu 
povzročil krivico in ga prosi odpuščanja Peter velikodušno reče število 
sedem. Jezus ga popravi in reče: »ne sedem krat, ampak sedemdeset krat 
sedem krat« – to pomeni vedno. Seveda, če krivec prosi za odpuščanje. 
Jezus je čutil potrebo, da v prošnjo Očenaš vstavi tudi: »In odpusti nam naše 
dolge, kakor tudi mi odpuščamo«. Tako sami postavljamo merilo Bogu po 
katerem naj Bog nam odpušča. «Brez kesanja ni odpuščanja« pravi 
pregovor, ki je tudi verska resnica. Kristjani moramo biti v službi sprave. 
Kako žalostno je, da so mnogi kristjani na slovenskem sprti med sabo. S tem 
zanikajo dobršen del svoje krščanske identitete. Vse to mnoge bremeni in jim 
jemlje kvaliteto življenja. V neki spominski knjigi sem prebral tole misel: 
»Ljubiti in odpuščati, je najlepše maščevanje!« 



VAŠE VPRAŠANJE – ŽUPNIKOV ODGOVOR 
Gospod župnik ne vem ali veste, ali 
mižite vsaj na eno oko, ko obhajate 
»koruznike« oprostite izrazu, 
vsekakor ne delate prav. Kako je s to 
zadevo? Vaš faran. 

Hvala za vprašanje. Dotaknili ste se 
zelo preče in tudi občutljive zadeve. 
Nauk Cerkve je jasen. Za prejem 
obhajila je potrebna najprej vera, da 
se na ta način srečam najtesneje z 
Bogom, nato mirna vest, to je, da ne 
nosim v svoji duši težkega greha s 
katerim sem grešil zoper Boga in 
bližnjega. Za kristjana velja zakon 
sklenjen pred predstavnikom Cerkve. 
Civilno poročeni, ali živeči v 
nezakonski skupnosti naj ne bi 
prejemali obhajila, ker ne živijo v 
polni edinosti z naukom Cerkve. Če 
ločen živi sam in si ne ustanovi nove 
življenjske skupnosti lahko prejema 
zakramente. Mnogi so namreč žrtve 
odhoda zakonskega partnerja v 
drugo skupnost in živijo nekoliko 
zagrenjeno samsko življenje. Veliko 
vprašanje je zakaj se mnogi pari, ki 
imajo že otroke ne odločijo za 
sklenitev zakonske zveze. Pri 

nekaterih je zaznati čustveno 
nezrelost in neodgovornost za 
življenje. Nekateri niso zmožni, ali 
nočejo prevzeti odgovornosti, ki jih 
zahteva Cerkveni zakon, se ne 
marajo vezati za vse življenje. Drugi 
izkoriščajo socialno državo, ki 
podpira matere samohranilke, ki to 
niso. To je za kristjana dodaten greh. 
Izkoriščati državo je greh. Živimo v 
času, ko so prevrednotene mnoge 
vrednote. Naloga vseh je poučevati 
mlade in jih svariti. Tak način 
življenja ne prinaša sreče. Pogosto 
trpijo otroci. Duhovniki smo dolžni 
poučevati. Pri spovedi tak ne more 
dobiti dovoljenja za prejem obhajila 
in ne more biti za botra. Če pa kljub 
temu pride po obhajilo, ga kot 
duhovnik ne smem javno osramotiti. 
Gre na njegovo vest. Če pogledamo 
Jezusa so mu očitali, da se je družil 
z »grešniki« on sam pravi, da je 
prišel reševat grešnike, to je tudi 
bistvo odrešenja. Zato mora imeti 
Cerkev veliko razumevanje za vse, ki 
so v stiski. Nikogar nimamo pravice 
obsojati: »Ne sodite, da ne boste 
sojeni!« Mnogi ljudje danes veliko 
trpijo zaradi neurejenih osebnih 
razmerij med seboj in pred Bogom. 
Vsi imamo mesto v Cerkvi, ne samo 
tisti, ki imajo »srečo«, da lahko živijo 
po navodilih Cerkve. Včasih tudi 
»dobri« poročeni kristjani dajejo slab 
zgled mladim, ko v šali ali zares 
stokajo kako težko je živeti v 
zakonskem stanu. Namesto, da bi 
bili zgled mladim, da bi se bolj s 
»korajžo« poročili. Poročeni dajte lep 
zgled mladim! 

 

VEROUČNA ŠOLA 
 

Urnik se spremeni za 9. razred, ki bo imel 
verouk eno uro pozneje v četrtek ob 16. uri 
Delo v birmanskih skupinah bomo začeli v 
oktobru. 
 
Mladina ima srečanja vsak petek ob 20.00 uri 
 
Ministratje vsako soboto ob 10.00 uri 
 
Marjetke v nedeljo ob 8.45. 
 
KATEHEZA PO METODI MONTESSORI, 
»KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA« za 
predšolske otroke od 3 do 6 let starosti. 
Program bo potekal ob ponedeljkih v učilnici 
v mežnariji. Pogovorite se z ga. Tanjo tel. 
GSM 031/870-309 
 
CENIK PRIPOMOČKOV: 
1. r. knjiga z delovnim zvezkom in liturgični 
zvezek = 10.00 € 
2. r. = 11.00 € 
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 
je 29.00€ za vse leto. 

PONEDELJEK 12. 9.  
19.00 + Anica Levin 

TOREK 13. 9.  
19.00 + Ignacij Peterlin obl. 

SREDA 14. 9.  
7.00 v čast angelom varuhom 

ČETRTEK 15. 9. 
18.00 Beričevo: + Janez Šubelj 
19.00 + Jože in Jožefa Zajec 

PETEK 16. 9. 
19.00 + Iva in Josip Pintar  

SOBOTA 17. 9. 
19.00 + Urška Bokal 

25. nedelja med letom 18. 9. 
7.00 za farane 
8.30 + starši in tete Ložar 
10.00 + Melita Slovša obl. 

PONEDELJEK 19. 9. 
19.00 + Francka Bernat 

TOREK 20. 9. 
18.00 Beričevo:  
         + Bojan Mivšek obl. 
19.00 + Rozalija Bučar 

SREDA 21. 9. 
7.00 v zahvalo 

ČETRTEK 22. 9. 
18.00 Beričevo: 
          + Kristina Kralj obl 
19.00 + Tine Vidmar 

PETEK 23. 9.  
19.00 + Božo Šuštar 

SOBOTA 24. 9. 
7.00 + Alojz in Marija Trontelj 
v Drežnici za farane 

26. nedelja med letom 25. 9. 
7.00 + Matevž in Marija Ložar 
8.30 + Neža Bregar obl 
10.00 + Dane Vuga obl. 

25. NEDELJA MED LETOM 18. september 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Pavle F., Martina F. 
čiščenje in krašenje: ZAJELŠE 
26. NEDELJA MED LETOM 25. september 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Andrej L., Irena J. 
čiščenje in krašenje: ZABORŠT 


