
OBVESTILA IN OZNANILA 
BIRMANSKI VIKEND 
V petek 11. novembra se 
birmanci in po možnosti 
tudi starši zberemo pri 
maši v župnijski 
cerkvi. V soboto 
12. novembra se 
bomo ob 9:30 
odpeljali na Brezje, 
kjer bomo imeli pri 
Marijinem oltarju 
sv. mašo in se 
priporočili Bogu po 
Mariji za božje 
varstvo in blagoslov v 
času priprave na birmo. Ogledali si 
bomo brezjansko baziliko, ki naše 
osrednje narodno romarsko svetišče 
in muzej ob baziliki. Nato se bomo 
odpeljali v Velesovo in si ogledali 
nekdanji samostan redovnic 
benediktink in izredno lepo baročno 
cerkev v kateri so slike slikarja 
Kremserschmidta, ki je naslikal tudi 
našo sv. Marjeto, ki je bila letos pol 
leta na razstavi v Narodni galeriji. 
Nato se bomo v zgodnjih 
popoldanskih urah vrnili domov. 
Prispevek za prevoz znaša 10 €. 
Malica iz popotne torbe.  

DEKANIJSKO SREČANJE 
ČLANOV ŽPS 
V soboto 19. novembra bomo imeli 

dekanijsko srečanje članov 
ŽPS in tudi župnijskih 
sodelavcev. Srečanje bo v 
Trebnjem. Odhod iz Dola ob 
8.00 uri. V Trebnjem si 
bomo ogledali župnijsko 
cerkev, nato bomo imeli v 
župnijski dvorani predavanje 

dr. Ivana Štuheca na temo 
pastoralnega leta »pravičnost 

v ljubezni«. Po predavanju in 
pogovoru malica, nato se bomo 
odpeljali na Zaplaz in imeli krajšo 
pobožnost. Na Zaplazu je tudi grob 
mučenca blaženega Alojzija 
Grozdeta. Domov se bomo vrnili v 
zgodnjih popoldanskih urah. Vse 
člane in tudi druge pastoralne 
sodelavce vabim, da se tega 
udeležite. Prispevek za vožnjo je 10€ 
ostalo plača župnijska blagajna.  
 
Sestanek župnijske karitas v torek 
8. 11. po večerni maši 
 
Srečanje zakonskih skupin: I. v 
četrtek 10. 11., II. skupina 17. 11.

SMEH PRIPOROČAMO 
 

FLAMBIRANO - Natakar, kaj mi priporočate? "Flambirano juho, flambiran 
zrezek, flambirano solato …" "Zakaj pa vse flambirano?" "Kuhinja nam gori!" 
 

TRETJA DISKETA - Obupan možakar kliče računalniško podjetje in prosi za 
pomoč: "Ne vem kaj naj storim. Na računalniku mi piše, naj vstavim tretjo 
disketo!" "Pa jo vstavite!" "Ne gre. Že drugo disketo sem komaj vstavil vanj!" 
 

NEVEDNEŽ - "Učitelj nič ne zna! Kar naprej sprašuje," potoži Janezek očetu. 
 

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 
ZAHVALNA NEDELJA 6. 11. 2011 leto 33 št. 24 
 
Gospod hvala ti  
za rodovitno zemljo… 
Hvala za travnike, polja in njive, 
za svetlobo in temo, 
za tvoj dotik v rosi 
in tvoj smehljaj v cvetu…. 
Hvala za vsak najmanjši dar, 
saj so le ti najlepši. 
Hvala ti, Gospod, 
ker ti nikoli ne jemlješ, 
ampak vedno daješ v obilju. 
 
O Johannu Sebastianu Bachu, 
znanemu glasbeniku in 
skladatelju številnih cerkvenih 
pesmi in skladb, je znano, da je 
na stara leta oslepel. Ko je 
slišal, da so otroci med seboj 
šušljali »oče nas ne vidi in 
nas nikoli več ne bo videl«, 
jih je zbral in jim rekel: »Ne 
vidim vas in vas ne bom več 
videl, a sem Bogu hvaležen, 
da vas slišim.« Povabil jih je, 
da so z njim zapeli družinsko zahvalno pesem. Ko so jo odpeli je dodal 
besede, vredne globoko vernega umetnika:« Velika škoda je, če pozabimo 
Bogu reči hvala, in velika nesreča je, če ne znamo Bogu reči hvala.« 
Z zahvalno pesmijo se bomo to nedeljo zahvalili Bogu za vse, kar nam je po 
svoji previdnosti naklonil, saj je vse, kar smo in kar imamo, njegov dar. Tudi 
za neuspehe, neuresničene želje, male in velike preizkušnje, trpljenje in križe 
- Bogu hvala. On more vse to obrniti nam v dobro. 



NEDELJA ZAKONSKIH JUBILEJEV 50, 40, … 
…30, 25, 20, 10, 5 
Zahvalna nedelja je 
lepa priložnost, da 
jubilanti v 
zakonskem stanu 
obnovite svojo 
zvestobo drug 
drugemu in 
rečete Bogu 
hvala! Hvala, da 
sta se spoznala 
pred toliko in 
toliko leti. 
Hvala, da sta 
drug drugemu 
rekla »DA« 
pred Bogom in 
državo. Hvala da delita drug z drugim 
vse dobro in prenašata tudi bremena. 
Hvala, da znata in zmoreta potrpeti 
drug z drugim. Hvala, da v moči vere 
tudi odpuščata drug drugemu. Hvala 
za družino, otroke, prijatelje, 
sorodnike. Hvala za vero in Cerkev, 

ki vaju poučuje in vama deli 
zakramente. Hvala za službo in 
delovne zmožnosti. Hvala za 
dobre zglede ljudi s katerimi se 
srečujeta. Hvala za župnijsko 
skupnost, ki vama daje oporo. 
Hvala za zdravje in še in 

še….. Položita vajino 
zahvalo na daritveni 
oltar župnijske cerkve. 

Vsaka zahvala je tudi 
prošnja. Bog 
vaju spremljaj in 

blagoslavljaj. 
Zaupajta v moč 

molitve. Neka žena, 
ki letos praznuje z 

možem zlati jubilej v zakonskem 
stanu mi je tako lepo rekla:« 
namesto zunanjega praznovanja 
bom dala za mašo. Saj Bog ve česa 
najbolj potrebujemo.« Bog blagoslovi 
vse naše jubilante! Ostanite še 
naprej zvesti Bogu in drug drugemu! 

33. NEDELJA V CERKVENEM LETU 13. november 
 

ČLOVEK JE ODGOVOREN ZA 
PODELJENE DAROVE Mt 25, 14-30 
Vsak človek je ob spočetju 
obdarovan z njemu lastnimi darovi v 
moči katerih more v svojem življenju 
uresničiti svoje poslanstvo, ki mu je 
zaupano v času njegovega bivanja 
na zemlji. Te darove Jezus v svoji 
priliki imenuje talenti. Talent je bil 
merska enota za 41kg. zlata. Torej je 
šlo tudi pri enem talentu za ogromno 
premoženje s katerim je bila v bistvu 
zagotovljeno preživetje. V 
evangeljski priliki Jezus poudari 
človekovo prizadevanje, da koristno 

uporabi podarjene darove. Človek je 
odgovorno bitje za svoja dejanja. 
Lenoba se nikjer ne nagrajuje. Od 
nas je odvisno kako bomo uporabili 
podarjene darove in sposobnosti. 
Zato je potrebno najprej samega 
sebe poznati. Razmišljati o svojem 
poslanstvu in poklicanosti. Vsak dan 
moramo preverjati in ocenjevati naše 
delo, našo rast v dobrem ali morda 
padanje. Če gre naše življenje 
navzdol zlasti na duhovnem področju 
moramo najti pogum, da se 
poboljšamo. V tem ima odločilno 
vlogo prav vera, ki nam daje pogum 
in zaupanje v božjo pomoč. 

 

VAŠE VPRAŠANJE - … 
… ŽUPNIKOV ODGOVOR 
 
G. župnik, vedno bolj pogosto slišim o novi 
evangelizaciji. Kaj je to? 
 
Nič 
novega pod 
soncem! 
Idejo o novi 
evangeliza-
ciji je postavil 
v ospredje 
blaženi 
papež 
Janez 
Pavel II. ko je videl 
kako je sekularizacija zajela predvsem 
evropske narode. Sekularizacija je pojav, ki 
izriva Boga iz človekove zavesti in iz 
javnega življenja. Človeka usmerja le v to 
zemeljsko življenje, v užitek in sebičnost 
brez misli na minljivost življenja in večnost 
za katero je človek ustvarjen. Nova 
evangelizacija kliče človeka k osebni veri in 
odgovornosti. Vsak človek se mora osebno 
odločati za Boga, Kristusa in Cerkev. Le 
taka vera odrešuje in osvobaja človeka. 
Tradicionalna vera ne more v zadostni meri 
odgovarjati na življenjska vprašanja. 
Današnji kristjan mora biti izobražen. Mora 
znati tudi z besedami opravičiti svojo vero. 

PONEDELJEK 7. 11.  
19.00 + Vinko Globokar obl. 

TOREK 8. 11.  
19.00 + Drago Ogrin obl. In 
             Lojzka Tavčar 

SREDA 9. 11.  
7.00 v čast Sv. Duhu za razsv. 

ČETRTEK 10. 11. 
18.00 Beričevo: + Franc Vagaja 
19.00 + Jože Mejač obl. 

PETEK 11. 11. 
19.00 + Martin Vidic 

SOBOTA 12. 11.  
11.00 Brezje: za farane 
18.00 + Slavko Pirš 

33. nedelja med letom 13. 11.  
7.00 Lurški MB za zdravje 
8.30 + starši in Ivan Lukežič 
10.00 + Viktor Igličar obl. 

PONEDELJEK 14.11.  
19.00 + Slavka 30. dan in  
             Viktor Morela 

TOREK 15. 11.  
19.00 + Frančiška Levin 

SREDA 16. 11. 
7.00 + Sirkovi / Kleče 

ČETRTEK 17. 11. 
18.00 Beričevo: + Rudi in 
          Angela Kralj obl. 
19.00 + Tone Vogrinc 30. dan 

PETEK 18. 11.  
19.00 + Ana Klemenčič obl. 

SOBOTA 19. 11. 
18.00 + Franc Možina obl. 

KRISTUS KRALJ 20. 11. 
7.00 + Janez Drnovšek 
8.30 + Vida in Franc Bregar obl. 
10.00 za farane 

33. NEDELJA MED LETOM 13. november 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Rok K., Jasmina K. 
čiščenje in krašenje: ZABORŠT 
KRISTUS KRALJ 20. november 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Aleš P., Ana Š. 
čiščenje in krašenje: VIDEM I. 
Oddane maše: 1x Lotrič in Pintar 
1x živi in pokojni sorodniki in dobrotniki 


