
 

 

» Po tej tabeli, gospod Golob, je v 
vašem telesu več kalorij kot v kakšni 

jedrski centrali…« 

OBVESTILA IN OZNANILA 
Na VSE SVETNIKE bodo sv. maše 
po nedeljskem redu. Popoldne ob 
14.00 uri bogoslužje za rajne v 
župnijski cerkvi. Ob 15:30 v 
Beričevem. Ob 18.00 uri molitev 
rožnih vencev v župnijski cerkvi 
2. november VERNE DUŠE, maše 
po prazničnem redu. 
ZAKONSKE SKUPINE:  
I. v četrtek 10. novembra.  
II. v četrtek 17.novembra. 
Karitas v torek 8. novembra. 
ŽPS v soboto 19. novembra. 
Dekanijsko srečanje v Trebnjem z 
romanjem na Zaplaz. Odhod ob 8.00 
uri iz Dola. 
SOBOTNE VEČERNE MAŠE ob 
18.00 uri. Ob 17.00 uri molitev pred 
Najsvetejšim. 
6. novembra ZAHVALNA NEDELJA 
po vseh mašah darovanje za obnovo 
cerkva. V Beričevem za obnovo 

strehe na zvoniku. V Dolu za nova 
stranska vrata v župnijsko cerkev. 
KARITAS zbira ozimnico za pomoči 
potrebne. Pripeljite v župnišče v 
petek 4. ali v soboto 5. novembra. V 
Beričevem v soboto dopoldne v 
cerkev. Bog povrni vašo 
velikodušnost. 
ZVONARSKI KROŽEK 
Mladi zvonarji vabijo fante in dekleta 
iz zadnjih letnikov osnovne šole v 
zvonarski krožek v soboto 22. 10. ob 
15.00 uri na vaje in pogovor. 
TUJ SPOVEDNIK 
V petek 28. oktobra bo od 17. ure 
dalje na voljo tuj spovednik v 
župnijski cerkvi. Porabite priliko. 
AKCIJA: BI PRIŽGALI SVEČO 
MANJ. Cerkev se pridružuje pobudi 
Ministrstva za okolje, da bi zmanjšali 
število sveč na grobovih. Namesto 
tega darujmo v dobre namene. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

HLADILNIK - "Očka, kam gre 
električni tok, ko ugasnemo luč?" 
"Poglej enkrat v hladilnik!" 
 

ZAPOSLITEV - Oprostite, je gost 
nagovoril šefa strežbe v restavraciji, 
"ali je natakar, kateremu sem naročil 
kosilo, še zaposlen pri vas?" 
 

NEMŠČINA - Kako ti gre kaj pri pouku 
nemščine? "Kar dobro, le neznanih 
besed ne razumem kaj preveč." 
 

SREČO IMA - Pešca podre kolesar. 
"Ste imeli pa srečo!" reče kolesar 
pešcu. "Zakaj pa srečo?" se čudi ta. "Ponavadi vozim tovornjak." 
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NAJVEČJA ZAPOVED Mt 22,34-40 
»Ljubi Gospoda svojega Boga……. In svojega bližnjega kakor samega 
sebe!« 
V Jezusovem času so učitelji postave tako podrobno razlagali posamezne 
božje zapovedi, da so ustvarili poleg desetih zapovedi še 620 različnih 
razlag, pojasnil in predpisov. In v množici predpisov se mnogi niso več 
znašli. Težko je bilo ločiti zrno od plev. Tudi v poznejših družbenih ureditvah 
množica predpisov ustvarja velik nered in še večje možnosti za nepošteno 
delo. Jezus dobro razume vprašanje in tudi stisko ljudi, ki želijo živeti 
pošteno a se ne znajdejo prav v poplavi predpisov. Zato – zanimivo, celo 
vseh deset zapovedi povzame v dve, ki so bistvene. Kdor ljubi Boga in 
bližnjega je postavo izpolnil. Ljubezen bližnjemu ne dela krivice. Vse 
prenese, vse opraviči, vse odpušča, povsod dela dobro. Ljubezen nikoli ne 
mine pravi apostol Pavel v pismu Korinčanom. 
Danes je misijonska nedelja. Vabilo in izziv za vsakega izmed nas. Vsi smo 
misijonarji. Zato ni potrebno potovati v 
oddaljene, nepoznane kraj. Če smo 
polni vere, upanja in ljubezni, bomo 
misijonarji v svojem okolju. Ta naziv 
bomo zaslužili tudi, če bomo 
pošteno živeli v svoji vasi, ulici, 
naselju, mestu….  
V neki Tirolski vasi, ki je doživela 
medvojno razdejanje, čigar žrtev 
je bilo tudi veliko vaško razpelo so 
postavili nov križ in nanj pritrdili 
»torzo« Križanega. Spodaj napis: 
»popotnik poglej me: rok nimam- posodi mi tvoje, nog nimam- posodi mi 
tvoje, ust nimam- posodi mi tvoje!« Naj naša usta prinašajo besedo resnice 
in tolažbe, naše noge naj obiskujejo potrebne, naše roke naj izvršujejo dela 
ljubezni! To je naše misijonsko poslanstvo! 



VSI SVETNIKI in VERNE DUŠE 
VSI SVETNIKI 1. november 
Praznika »vseh svetnikov« se je 
Cerkev v začetku spominjala z 
javnim spominom mučencev. 
Kasneje so se pridružili še svetniki, ki 
niso bili mučenci. Število mučencev 
je zlasti v Dioklecianovi dobi tako 
naraslo, da ni mogel imeti vsak 
svojega godovnega dne. Zato je 
Cerkev določila skupni spominski 
dan. Najprej je bil to 13. maj, dan 
posvečenja starega rimskega 
poganskega templja Panteona v 
cerkev Device Marije in vseh 
mučencev. Papež Gregor IV. je 
praznik prestavil na 1. november. Vsi 
sveti so bili edini verski praznik v 
bivši socialistični Sloveniji kot dela 
prost dan, s tem, da so mu dali ime 
»dan mrtvih«. Za kristjane je to 
praznik vseh svetih. Tako ga tudi 
imenujmo! 
VERNE DUŠE 2. november 
Naravna pamet in izkustvo življenja 
nam pove, da smo ljudje nepopolna 
in grešna bitja. Zato smo potrebni 
očiščevanja po 
smrti. Našim 
rajnim izkazujemo 
ljubezen in pomoč 
z molitvijo, daritvijo 
svete maše in 
dobrimi deli. 
POKOPALIŠČE 
Ljudje so od najstarejših 
časov imeli posebej določene 
prostore, kjer so se poslavljali od 
svojih dragih in obiskovali njihova 
poslednja bivališča. Stari Rimljani so 
imeli grobove ob cestnih vpadnicah v 
mesto v želji, da gre čim več ljudi 

mimo poslednjega bivališča. V 
apostolski dobi kristjani niso imeli 
svojih pokopališč. Prvaka apostolov 
Peter in Pavel sta bila pokopana na 
prostem. Po zgledu starih narodov 
so tudi kristjani pokopavali v rove 
pod zemljo, ki so jih imenovali 
katakombe. Od 4. stoletja so začeli 
pokopavati zunaj na prostem. V 
srednjem veku se je uveljavil običaj 
pokopavanja v grobnice v cerkvah. 
Seveda so bili tega deležni le 
imenitniki. Ker so tudi preprosti ljudje 
želeli biti pokopani čim bližje cerkvi 
so zato nastala pokopališča okrog 
cerkva. Tako je tudi pri nas. 
Pokopališče je za kristjana sveti kraj, 
božja njiva saj je posvečeno z 
zgledom Jezusa Kristusa, ki je tudi tri 
dni počival v grobu pred vstajenjem. 
V grob sprejme zemlja kar je 
njenega. Telo je iz zemeljskih snovi. 
Zato duhovnik ob polaganju v grob 
moli:«Vzemi zemlja kar je tvojega, 
Kristus naj sprejme kar je njegovega. 
Telo je zemlje, duh pa je od zgoraj 

vdihnjen«. Grob je tako ločnica 
med tukaj in tam. Je »ločitve in 
družitve kraj«. Je kraj solza, 

bolečine, pa upanja 
in ljubezni, ki nikoli 

ne mine. Lepa je 
misel na nekem 

našem nagrobniku:« Ko 
prideš mimo moli in postoj saj kmalu 
prideš za menoj!« Naš obisk groba 
naj ne mine brez molitve za rajne. 
Vsaj vzdih: »Gospod daj jim večni 
pokoj in večna luč naj jim sveti«. Ob 
tej priliki izrekam pohvalo vsem, ki 
skrbite, da imamo lepo pokopališče. 

 

ŽEGNANJSKA NEDELJA 
 
Vsako leto obhajamo spomin posvetitve 
naših cerkva. Mnoge imajo tako kot naša 
župnijska spominsko ploščo z datumom, ko 
je bila posvečena in s tem izvzeta iz zgolj 
posvetne rabe. Številnim cerkvam zlasti 
podružnim pa je prah zgodovine prekril 
datum posvetitve, zato je Cerkev določila 
zadnjo nedeljo v oktobru kot dan spomina na 
posvetitev in se imenuje žegnanjska nedelja. 
Ta nedelja nas želi spomniti na veliko 
dobrino, ki jo imamo, da imamo svoj duhovni 
dom, ki nas spremlja od zibeli do groba. V 
tem duhovnem domu se srečujemo kot 
bratje in sestre v Kristusu. V tem domu se 
veselimo in jokamo. V tem domu se 
poučujemo v najvažnejši zadevi za naše 
življenje – to je o smislu in namenu našega 
bivanja. V tem domu slišimo besede resnice, 
vere, upanja in ljubezni. Bodimo ponosni na 
naše duhovne domove, ki so tudi hrami 
kulture in umetnosti. V naši državi hrani 
največ kulturnega bogastva prav Cerkev. 
Mnogi gradovi in kulturni spomeniki so 
propadli ali propadajo po krivdi lastnikov ali 
upravljavcev. Ne poznam pa primera, da bi 
po krivdi duhovnikov ali faranov propadla 
kaka cerkev. Zato Bog povrni vsem, ki 
pomagate vzdrževati naše duhovne 
domove. V naših duhovnih domovih je za 
vsakega rezervirano mesto. Ne dovolite, da 
bi bilo prazno! 

PONEDELJEK 24. 10. 
19.00 + Vinko Ježek obl. 

TOREK 25. 10. 
19.00 + Janez Ložar obl. 
19.00 + Slavka Morela 7. dan 
SREDA 26. 10. 
7.00 +Jože in Angela Zupančič - 
Podgrad 
ČETRTEK 27. 10. 
18.00 Beričevo: + Franci, Nežka  
                           in Jože Lukežič 
19.00 v zahvalo 

PETEK 28. 10. 
19.00 + Melita Bizjak-Gričar 

SOBOTA 29. 10. 
19.00 + Anton in  
             Frančiška Bitenc obl. 
ŽEGNANJSKA nedelja 30. 10. 
7.00 za farane 
8.30 + Franc in Angela Valjavec 
10.00 + Janez Škarja 

PONEDELJEK 31.10. 
19.00 + Cilka Zupančič/Gradovlje 

TOREK VSI SVETNIKI 1. 11. 
7.00 + Slavko Pirš 
8.30 + Rihtarjevi 
10.00 za farane 

SREDA VERNE DUŠE 2. 11. 
8.00 + za vse rajne 
18.00 po namenu sv. očeta 
19.00 + Marija in Janez Vidmar 

ČETRTEK 3. 11. 
18.00 Beričevo: 
         + Ivanka Lapac roj. Avsec 
19.00 + Pavlina Rahne obl. 

PETEK 4. 11. 
19.00 +Karl in Jožefa Bokal 

SOBOTA 5. 11. 
18.00 + Jože in Marija Slovnik 

ZAHVALNA nedelja 6. 11. 
7.00 za farane 
8.30 + Alojz Bregar obl. 
10.00 + Jernej Okorn obl. 

ŽEGNANJSKA NEDELJA 30. oktober 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Pavle F., Andreja K. 
čiščenje in krašenje: PODGORA 
ZAHVALNA NEDELJA 6. november 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Tone Z., Ana Š. 
čiščenje in krašenje: ZAJELŠE 


