
OBVESTILA IN OZNANILA 
BOŽIČNI KONCERT. Na božič ob 
17.00 uri. nastopijo Fantje iz Dola in 
MePZ svete Marjeta iz Dola.  
SVETI ŠTEFAN, diakon in mučenec 
26. december. Svete maše po 
nedeljskem redu. Po maši ob 10.00 
uri blagoslov konj na trgu pred 
župniščem. Lastniki in ljubitelji teh 
plemenitih živali dobrodošli k 
blagoslovu. V cerkvi imamo na 
glavnem oltarju na desni strani kip 
sv. Štefana. Njemu so se nekoč in se 
tudi danes priporočamo za varstvo in 
zdravje živine. Po starodavni navadi 
nesejo lastniki kipec živalim /krave, 
konje, ovce, prašiči/ pred kip sv. 
Štefana in tam molijo in prosijo naj 
Bog na priprošnjo svetega Štefana 
varuje živali pred boleznijo in 

nesrečami. Starši pripovedujte 
otrokom o tej navadi. Tisti, ki imate 
živali doma vzemite otroka s sabo in 
naj otrok nese kipec živali. 
SVETI SILVESTER, papež zadnji 
dan civilnega leta. Sveta maša ob 
18.00 uri. Drugi sveti večer. 
Pokropite, pokadite in blagoslovite 
svoje domove.  
NOVO LETO, praznik Božje Matere 
Marije, Svetovni dan miru. Svete 
maše bodo po nedeljskem redu. Ker 
letos odpade nedelja Svete Družine 
in se liturgično praznuje v petek 30. 
decembra bo blagoslov malih otrok 
na novo leto po deseti sveti maši. 
Starši vabljeni, da pripeljete otroke k 
blagoslovu. 

VERSKI TISK 
Mesec januar je posvečen verskemu 
tisku. Stari naročniki vabljeni, da 
obnovite naročnino. Novi imate 
možnost naročiti preko župnijskega 
urada. Verski tisk je lepo novoletno 
darilo. Možno je plačilo na obroke. 
Prav tako je možen dogovor, da 
naročnik plačuje sproti. Trenutno 
imamo 12 naročenih Družin v prosti 
prodaji, 5 Ognjišč, 5 izvodov revije 
Prijatelj, 5 Misijonskih obzorij. Če kdo 

od naročnikov ostane brez svojega 
izvoda naj takoj pove in bo dobil ob 
prvi možni priliki. Skrbite zato, da bo 
vsaj nekaj verskega tiska v vsaki 
hiši. Naročen verski tisk je veliko 
zunanje znamenje pripadnosti Cerkvi 
in župniji. Cene se letos niso 
spremenile. DRUŽINA = 78,00 €, 
OGNJIŠČE = 26,60€, Prijatelj = 
10,50€, Misijonska obzorje = 9,00€ 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

NEPOPRAVLJENI OCENI - Jurček pride iz šole z obvestilom o ocenah prve 
konference in se hudo razjoče. "Zakaj pa jokaš?" ga vpraša babica. "Dobil 
sem dve dvojki!" "No, saj jih boš lahko popravil." "Sem že poskušal, pa ne 
gre, ker sta napisani s kemičnim svinčnikom!" 
KIKIRIKANJE - "Zakaj petelin tako zgodaj zjutraj kikirika?" "Ker kasneje, ko 
se zbudijo kokoši, ne pride več do besede." 
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 
ČETRTA ADVENTNA NEDELJA 18. 12. 2011 leto 33 št.27 
 
NAPOVED JEZUSOVEGA ROJSTVA Lk 1,26-38 
Pred 2000 in več leti se je zgodila drama 
odrešenja z učlovečenjem Božjega Sina v 
telesu zemeljske matere. To dramo 
podoživljamo vsak božič, ki je tudi za nas 
vse vabilo, da odpremo svoje srce 
učlovečenju živega Boga v naših srcih. 
Naše srce naj postane v tem adventnem 
času prostor za Novorojenega. Protestantski 
pastor Wilhelm Busch pripoveduje v knjigi 
Jezus naša usoda o mladem ključavničarju, ki 
je živel zelo nezadovoljno življenje. Ničesar 
mu ni manjkalo, a bil je naveličan vsega. 
Pripovedoval mu je takole: » ključavničar 
sem od ponedeljka do petka, v soboto 
igram nogomet, v nedeljo zabava, dekleta 
in pijača, v ponedeljek težka glava in zopet 
ključavničar teden za tednom, leto za letom, to 
je ubijalsko in dolgočasno, tega ne zdržim več, to ni življenje!« Nekaj ti 
manjka mu je rekel pastor. » Kaj?« Ali poznaš Jezusa in njegovo oznanilo? 
»Slišal sem zanj, a ne vem veliko«. Pastor ga je usmeril v pouk krščanske 
vere. Čez nekaj let ga je srečal in vprašal:« Kakšno je tvoje življenje?« In 
dobil je odgovor:« Odkar je Jezus vstopil v moje življenje vem zakaj živim. 
Poročil sem se, dobil dobro ženo, imam otroke in vsak dan se zahvaljujem, 
da ste mi odprli pot k smislu življenja. Sedaj z veseljem opravljam svoje delo. 
Moje življenje ima smisel in cilj. Trudim se, da dobro opravljam svoje 
poklicno delo. Ostali čas pa posvetim družini in župniji v kateri živim. 
Vključen sem v živo župnijsko skupnost, ki mi daje občutek pripadnosti. 
Vesel sem, da lahko pomagam drugim.« Naj izkušnja tega ključavničarja 
postane tudi naša izkušnja, če seveda že ni. Zadnji teden adventnega časa 
je še posebej vabilo vsakemu:«Odpri svoje srce!« 



BOŽIČ 25. december 
SLAVA BOGU – MIR LJUDEM NA 
ZEMLJI Lk 2, 1-20 
»Mnogokrat in na mnoge načine je 
nekdaj Bog govoril očetom po 
prerokih, slednjič te dni nam je 
spregovoril po Sinu…«, je zapisal 
avtor pisma Hebrejcem. Danes nam 
govori po oznanilu Cerkve, ki se na 
božični praznik spominja dogodka na 
betlehemskih poljanah. Dogodka, ki 
je spremenil podobo sveta in prinesel 
nov pogled na vrednost in življenjsko 
pot človeka. Učlovečeni Božji Sin je 
prišel med nas, da bi skrajšal našo 
pot do Boga. Postal je človek, da bi 
nam razkril Božje skrivnosti in nam 
jasno povedal in z zgledom pokazal 
kakšno naj bo naše življenje, da bo v 
skladu z Božjo zamislijo o nas samih 
in našem poslanstvu, ki nam je 
zaupano, da ga opravimo v teku 
zemeljskega bivanja. Naše 
poslanstvo je obseženo v pesmi 
angelov v sveti noči:«Slava bogu in 
mir ljudem na zemlji:« Človek je na 
svetu zato, da spozna in 
slavi Boga in dela za mir 
med vsemi ljudmi. Vse 
evangeljsko oznanilo je 
obseženo v besedah: 
»ljubite se med seboj.« 
 
Dragi dolski farani. 
Prihodnje leto praznuje 
naša župnijska cerkev 750 letnico 
svoje omembe, ko je znano, da je 
leta 1262 že omenjena cerkev svete 
Marjete v Dolu kot vikariatna cerkev, 
kar pomeni, da je tedaj v Dolu že 
bival stalni duhovnik, ki je bil delno 
samostojen, delno pa še odvisen od 

matere prafare v Mengšu. Torej 
lahko z gotovostjo rečemo, da se je 
vsaj 750 X že slišalo na tem mestu 
božično oznanilo: »Slava Bogu na 
višavah in mir ljudem na zemlji. Rodil 
se vam je danes v Davidovem mestu 
Kristus Gospod!« Že 750 let to 
oznanilo prinaša veselje, mir, srečo, 
pogum. Naj se to oznanilo naseli v 
teh prazničnih dneh tudi v srcih vseh 
prebivalcev župnije, vseh ki v srcu 
dobro mislijo in hrepenijo po miru, 
ljubezni in sprejetosti. Sprejmimo 
resnico Božje bližine in odgovorimo 
nanjo s tem, da se tudi mi vsak na 
sebi lasten način približamo Bogu in 
ljudem. 
Posebej pozdravljam kot župnik vse 
tiste, ki ste se v zadnjem času 
priselili v našo župnijo in si tukaj 
ustvarjate svoj dom. Vsem kličem v 
svojem imenu in v imenu župnijske 
skupnosti: »Dobrodošli! Bog vas 
blagoslovi in pomagaj, da se boste 

dobro počutili med nami. Naj 
častitljiva župnijska cerkev 

postane tudi vaš 
duhovni 
dom.« 

Vesele in blagoslovljene božične 
praznike želim vsem. V novem letu 
pa vsega potrebnega za dušo in telo! 
Z zaupanjem, vero in pogumom 
stopite v leto 2012, ki je jubilejno leto 
za našo župnijo! Vaš župnik. 

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
BOŽIČNA DEVET DNEVNICA 
Vsak večer vabljeni k devet dnevnici pri 
kateri nam bodo otroci ponazorili s procesijo 
z lučkami potovanje Jožefa in Marije iz 
Nazareta v Betlehem. 
 

BETLEHEMSKA LUČ MIRU. Tudi letos 
bodo skavti prinesli »luč miru« v četrtek 22. 
decembra k večerni sveti maši. Pred mašo 
bodo prebrali skavtsko poslanico in 
sodelovali pri bogoslužju. Po maši boste 
lahko kupili sveče pri skavtih ali nagrobne 
pod korom in prižgali luč pri betlehemski 
lučki in jo odnesli domov in na grobove 
svojih dragih. Naj »luč miru« pomaga 
ustvariti lepo praznično vzdušje v vseh 
domovih v župniji in po svetu. 
 

TUJ SPOVEDNIK 
V četrtek 22. decembra od 17:30 dalje bo v 
spovednici minorit p. dr. Andrej Šegula. 
Porabite priliko za duhovno inventuro. 
 

SVETI VEČER 24. december. Pokropite in 
blagoslovite svoje domove! 
Ob 18.00 uri maša svetega večera v 
župnijski cerkvi. Ob 22.00 uri bo sv. maša v 
Beričevem in ob 23:40 božičnica v župnijski 
cerkvi. Ob polnoči polnočnica. Na božič 
bodo sv. maše ob 8:30 v Beričevem in ob 
10.00 uri v župnijski cerkvi. Po vseh mašah 
bo običajno darovanje za obnovo cerkva. V 
Dolu za nova stranska vrata, v Beričevem za 
novo streho na zvoniku. 

PONEDELJEK 19. 12. 
19.00 + Lotrič in Drolc  

TOREK 20. 12. 
19.00 + Katarina Moder obl. 

SREDA 21. 12. 
7.00 + Jože in Angela Zupančič  
           Podgrad 

ČETRTEK 22. 12. 
19.00 + Petra Kralj obl. 

PETEK 23. 12. 
19.00 + Franc in Joži Kokol obl. 

SOBOTA 24. 12. 
18.00 + Rebernikov 
22.00 + Jože Rihtar 
00 00 za farane 

BOŽIČ 25. 12. 
8.30 + Anton Cerar 
10.00 + Marjan Skubi 

SVETI ŠTEFAN 26.12. 
7.00 + Jožefa Valjavec 
8:30 + Marija Jašovec obl 
10.00 + Anton Pozaršek 

TOREK 27. 12. 
19.00 + Anton, Niko in  
             Francka Bernat 

SREDA 28. 12. 
7.00 + Jože Klemenčič 

ČETRTEK 29. 12. 
19.00 + Ivanka Pirš obl. 

PETEK 30. 12. 
19.00 + Janez in Marija Vidmar 

SOBOTA 31. 12 
18.00 v zahvalo 

NOVO LETO 1. 1. 
7.00 za farane 
8.30 + starši Ložar / Sajuc obl. 
10.00 + Anton Avsec obl. 
             Kleče 

BOŽIČ 25. december 
bralci: 00.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Rok K., Martina F. 
čiščenje in krašenje: ZAJELŠE 
NOVO LETO 1. januar 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Sebastijan J., Irena J. 
čiščenje in krašenje: ZABORŠT 


