
OBVESTILA IN OZNANILA 
SREČANJE bolnih, ostarelih, 
invalidov bo kot vsako leto 
na prvo nedeljo v oktobru pri 
maši ob 10.00 uri. Letos bo 
vodil somaševanje bolniški 
župnik g. Miro Šlibar. Pri 
maši bo tudi podelitev 
zakramenta svetega 
maziljenja. Pred mašo bo 
tudi prilika za spoved. Po 
maši pripravlja Župnijska 
Karitas srečanje v župnišču 
pred dvorano. Lepo vabljeni. 
Če kdo nima prevoza naj 
sporoči v župnišče ali tajnici ga. 
Škrajnar Angelci. 
Srečanje zakonskih skupin: I. 
skupina v četrtek 6. 10, II. skupina v 
četrtek 12. 10. V pevski sobi. 
SESTANEK ZA STARŠE 1. 2. in 3. 
razreda v petek 30. septembra po 
večerni maši v župnijski dvorani.  
SESTANEK ZA STARŠE 
BIRMANCEV 8. in 9. razred v petek 
7. oktobra po večerni maši prav tako 
v župnijski dvorani.  
VRNITEV URE NA SONČNI ČAS IN 
VEČERNE MAŠE. Po sklepu seje 
ŽPS bomo imeli ob sobotah v 

zimskem času od 30. od oktobra 
dalje večerno mašo ob 18.00 uri, 
druge dneve med tednom ob 
19.00 uri. Med tednom zaradi 
poznih prihodov iz šole in službe 

marsikdo težko pride k maši 
za svoje drage pokojne. Ob 
sobotah je pametno in 
možno prej tudi zaradi raznih 

kulturnih prireditev v dvorani s 
kate-rimi bomo začeli v 
jesenskem času. 
VABILO VSEM  
Pevski zbori vabijo v svoje 

vrste nove pevke in pevce. 
MePZ ima vaje vsak petek zvečer ob 
20.00 uri. 
Te Deum v soboto ob 19.00. 
Marjetke vsako nedeljo ob 9,15. 
Ministratje vsako soboto ob 10.00. 
Starši spodbujajte svoje otroke, da 
se vključijo v vrste pevcev in 
ministrantov. 
Dobrodošel je vsak, ki je pripravljen 
kar koli dobrega narediti za župnijo 
na duhovnem in materialnem 
področju. 
Sestanek Karitas 4. oktober 
Seja ŽPS 8. oktober 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

NAJMANJŠE -Trije dečki na igrišču se pogovarjajo, kako majhna stanovanja 
imajo. "Naša spalnica je tako majhna, da morata dva vstati, če se hoče eden 
obrniti!" je rekel prvi. "Naša kuhinja je tako nizka, da lahko v njej pečemo 
samo palačinke, obračamo jih pa na dvorišču!" pravi drugi. "Mi imamo pa tako 
ozko dnevno sobo, da naš pes lahko z repom maha le gor in dol" reče tretji. 
 

NEOTESANEC - Soproga razlaga sodniku: "Hočem se ločiti od tega 
neotesanca! Nikoli me ne posluša kaj govorim!" "Ali je to res?" vpraša 
sodnik. "Kaj je rekla?" vpraša mož. 
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 Tel. 563-90-96, GSM 031/525-256, splet: http://zupnije.rkc.si/dol/ 

SEJALEC 
 

ŽUPNIJA 
SV. MARJETE 
Dol pri Ljubljani 
26. NAVADNA NEDELJA 25. 9. 2011 leto 33 št. 21 
 
 
ANTON MARTIN SLOMŠEK – ČLOVEK ZA VSE ČASE 
»Hvaliti hočem vrle može, naše očete v njihovih 
rodovinah. Njihova telesa so bila pokopana v miru, a 
njihovo ime živi od roda do roda.« ( Sir 44, 1.14-15). S 
temi besedami je Slomšek začel svoj znameniti spis: 
»Slava rajnim rodoljubom in utemeljiteljem našega 
slovstva« (Drobtinice, 1862, 71-125). 
Poznavalci naše zgodovine priznavajo, da 
Slomšek kot duhovnik in škof zavzema prvo 
mesto v zgodovini slovenskega naroda po Cirilu 
in Metodu« (Fr. Kidrič, SBL X 379). Vsi mu 
priznavajo odločilno potezo s prestavitvijo 
škofijskega sedeža iz Št. Andraža v Labotski dolini 
v Maribor, ustanovitev Mohorjeve družbe, 
ustanavljanje slovenskih šol, pisanje slovenskih 
učbenikov med katerimi ima zgodovinsko mesto »Blaže in Nežica v nedeljski 
šoli«, ustanovitev molitvene zveze sv. Cirila in Metoda za edinost kristjanov, 
ki je dobila polno potrditev po dobrih 100 letih na II. Vatikanskem cerkvenem 
zboru, duhovna in verska prenova ljudstva, skrb in ljubezen do materinega 
jezika in lastne kulture… Slomšek je svetilnik vsakemu človeku. Je živ dokaz 
kako je mogoče z vero in zaupanjem v Boga in s trdim delom in uporabo 
podarjenih božjih darov narediti veliko lepega, dobrega zase in širšo 
skupnost. Zato je naš zgled in od razglasitve za blaženega dalje tudi naš 
priprošnjih. 
 
Zadovoljni so tisti, 
ki ne pozabijo, 
da na svetu ni stanu brez križev, 
da ni človeka, 
ki bi mu bilo vse po volji. 



27. NAVADNA ROŽNOVENSKA NEDELJA–2. oktober 
VINIČARJI, KI NISO SPOZNALI 
ZNAMENJA ČASA Mt 21, 33-43 
Krščanstvo je zgodovinska vera, ki 
ima svoj začetek v očaku Abrahamu 
in začetku izvoljenega božjega 
ljudstva Izraela. To ljudstvo Bog 
ohranja pri življenju in tudi ljudstvo 
preživi samo ob božji pomoči, ki mu 
jo zagotavlja vera. Božje zapovedi 
dane na gori Sinaj so alfa in omega 
začetek in konec vsega verskega in 
javnega življenja. Posebno vlogo 
imajo v težkih časih zgodovine 
preroki, ki ljudstvo tudi pripravljajo na 
prihod Odrešenika. Ko pa Odrešenik 
pride se zgodi to o čemer nam 
pripoveduje evangelijska prilika o 
vinogradnikih, ki ne sprejmejo 
gospodarjevih poslancev in jih 
preganjajo. Kot zadnji poizkus in 
znamenje dobre volje pošlje 
Gospodar svojega sina 
misleč: »Mojega sina 
bodo spoštovali..« Mt 
21,37-40). Ko se 
zgodi črn scenarij, 
ki ga Jezus v tej 
priliki napove v 
naprej se zgodi, 
da Gospodar odda 
svoj vinograd v 
najem drugim 
vinogradnikom. Z 
Jezusovo smrtjo in 
vstajenjem se rodi 
Cerkev, ki sicer ni nov 
vinograd, ampak je star 
vinograd, ki je prešel v roke novih 
vinogradnikov. Zato Cerkev združuje 
v sebi staro in novo zavezo. Zato 
Cerkev sprejema vse božje razodetje 

stare zaveze, opustila je le človeški 
element starozaveznega rituala in 
obrede, različne verske predpise in 
načine praznovanja. Cerkev 
sprejema celotno Sveto pismo stare 
zaveze in ga uporablja za pouk in 
bogoslužje. Kristjani smo tako dediči 
starozaveznega oznanila. Ko smo s 
krstom postali kristjani smo postali 
tudi člani Cerkve, člani božjega 
vinograda. Morda se tega premalo 
zavedamo. Zato so radosti in veselje 
Cerkve last vsem in bolečine, greh in 
tudi zlorabe v Cerkvi bolečina vseh. 
»Če en ud trpi, trpijo z njim vsi udje« 
je zapisal apostol Pavel. Če slišim, 
da nekdo krivično, s slabim 
namenom govori o Cerkvi, govori ta 
človek krivično, neresnično in s 
slabim namenom tudi o meni. Zato 
velja staro pravilo: Ecclesia semper 

reformanda! Cerkev se mora 
vedno prenavljati. To 

pomeni jaz kot kristjan 
se moram vedno 
znova prenavljati in 
se truditi živeti po 
Jezusovem nauku, 
ki je edina prava 
norma za naše 
življenje. Bolj, ko 

bomo živeli v skladu z 
evangelijem bolj bomo 

uresničevali božje 
kraljestvo, resnice, 
pravice, dobrote, 
odpuščanja, miru in 
ljubezni.  

Vsak izmed nas je 
droben kamenček v mozaiku, ki ga 
predstavlja   naša   Cerkev.   Vsakdo 

 

izmed nas je zelo pomemben, saj bi bila 
brez katerega koli »kamenčka« podoba 
nepopolna. Se torej trudim, da bi prispeval/a 
k lepoti podobe, katere del sem???? 
 
Ko smo v Dolu kopali 
za kanalizacijo mimo 
pokopališča smo 
našli nekaj grobov 
starih več sto let 
in v njih tudi 
dva delno še 
ohranjena rožna 
venca. Ko smo 
odprli grobnico v 
Beričevem v kateri 
počivajo dobrotniki 
te cerkve, trije 
možje / po izročilu: 
Bregar, Majdič, Pirnat/ smo videli, da imajo 
roke ovite z rožnimi venci. Dokaz kako so 
naši predniki imeli v časti to starodavno 
molitev, ki je povezovala vse kristjane v eno 
družino od zibeli do groba. V njej premišlju-
jemo Jezusovo, Marijino in tudi naše 
življenje. Saj vsi doživljamo vesele, žalostne, 
ustvarjalne trenutke življenja in v veri priča-
kujemo tudi častitljivi del poveličanja našega 
življenja. Verjemimo, več ko bo molitve, več 
bo blagoslova, manj bo opravljanja, 
obrekovanja, prepirov in drugih slabih stvari, 
ki nam grenijo življenje. Zato vas vse lepo 
vabim vzemite si čas in pol ure pred večerno 
mašo pridite k molitvi RV. Ob nedeljah bo 
rožnovenska pobožnost ob 14.00 uri. 

PONEDELJEK 26. 9. 
18.00 Beričevo: 
          + Lucija Prišel 7. dan 
19.00 + Jožefa Valjavec 30. dan 

TOREK 27. 9.  
19.00 + Franc Frančiška Marn 
         + Terezija Dolmovič 7. dan 

SREDA 28. 9.  
7.00 v zahvalo 

ČETRTEK 29. 9. 
18.00 Beričevo: +Mihael Kralj obl 
19.00 + Urška Kepic obl. 

PETEK 30. 9. 
19.00 + Marjan Trček  

SOBOTA 1. 10.  
19.00 v čast angelom varuhom 

27. nedelja med letom 2. 10.  
7.00 za farane 
8.30 +Terezija Kralj in  
          Zvonka Semen 
10.00 I.+ Franc in  
               Frančiška Končar  
          II. + Klemenc in Rovšek 

PONEDELJEK 3. 10. 
19.00 + Lidija Grum 

TOREK 4. 10.  
19.00 + Amalija Babnik 

SREDA 5. 10. 
7.00 v čast sv. Duhu za razsv. 

ČETRTEK 6. 10. 
18.00 Beričevo: 
          + Alojz in Alojzija Kralj 
19.00 + Julka Igličar obl. 

PETEK 7. 10.  
19.00 +Jakob in Katarina Kuhar 

SOBOTA 8. 10. 
19.00 + Katarina Avsec  

28. nedelja med letom 9. 10. 
7.00 za farane 
8.30 + Anton Jurič obl. 
10.00+Branko in starši Javoršek 

27. NEDELJA MED LETOM 2. oktober 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Pavle F., Andreja K. 
čiščenje in krašenje: VIDEM I. 
28. NEDELJA MED LETOM 9. oktober 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Aleš P., Ana Š. 
čiščenje in krašenje: VIDEM II. 


