
 

 

» Kralj kraljev v hotelu s samo eno 
zvezdico?!?« 

OBVESTILA IN OZNANILA 
BOŽIČNI KONCERT 2. januar v 
organizaciji društva Beli cvet po 
večerni maši, ki bo ta dan izjemoma 
ob 18.00 uri. Nastopi skupina Šepet 
in MePZ sv. Marjeta iz Dola. Lepo 
vabljeni!  
SVETI TRIJE KRALJI 6. januar, 
maše po prazničnem redu. Otroci naj 
prinesejo k jaslicam skrinjice za 
adventno akcijo otroci za otroke. 

Prva zakonska skupina bo imela sre-
čanje v četrtek 12. januarja, ker je na 
prvi četrtek sveti večer pred Tremi kralji. 
Druga zakonska  pa 19. januarja 
14. januarja seja ŽPS. Člani ne 
pozabite. 
Bog povrni darovalcem pri »ofru« 
za obnovo cerkva. V Dolu so ključarji 
našteli: 3.537,24 € in v Beričevem 
1314,02 € 

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€ 
Mohorjeva = 44,00 € 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

ZGODOVINA - Pri verouku učitelj 
razlaga učencem, da vsi ljudje izvirajo 
iz Adama in Eve."To ni res!" se oglasi 
Janezek."Kako, prosim?""Moj oče je 
rekel, da izviramo iz opic!""Ljubi moj," 
reče učitelj, "zgodovina vaše družine 
me pa prav nič ne zanima!"  
 

NE VE KDAJ - "In kdaj naj vzamem 
dieto, gospod doktor? Pred jedjo ali po 
jedi?" 
 

ENOSTAVNO - Le kako si lahko spet dobil nezadostno? se je razjezil oče, 
ko je Jure domov prinesel beležko z obvestilom učiteljice. "Preprosto! 
Učiteljica je spet spraševala." 
 

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/ 
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ŽUPNIJA 
SV. MARJETE 
Dol pri Ljubljani 
NOVO LETO 1. 1. 2012 leto 34 št. 1 
 
MARIJA, BOŽJA MATI 
S POGUMOM V NOVO LETO Lk 2, 16-21 
Prvi dan civilnega leta začenja 
Cerkev v svojem 
bogoslužnem koledarju s 
praznikom, ki je 
posvečen 
Jezusovi materi 
Mariji. Pred nami je 
366 dni, letos en dan 
več, ker je prestopno 
leto. To pomeni 366 
priložnosti, da 
uresničimo božji 
načrt, ki ga ima Bog z nami. Cerkev nam daje prvi dan za vzornico Jezusovo 
mater Marijo katere življenjsko vodilo je bilo: »Glej služabnica sem 
Gospodova…« Pojdimo z vero, zaupanjem, ljubeznijo in pripravljenostjo 
storiti vsak dan nekaj lepega za Boga in bližnjega v leto, ki je pred nami. 
 
Srce vam grej ljubezen sveta,  
do vseh ljudi na zemlji vneta 
in k delu dvigajte roke;  
naj novega vam leta zarja  
prinese dneve brez viharja,  
izpolni dobre vam želje! 
 
In k Bogu upirajte oči, 
saj le iz neba sreča prava 
nam k upanju se pridružava 
in Božji blagoslov rosi!  
/Fran Levstik/ 



ŽUPNIJA DOL V LUČI STATISTIKE 
Župnija šteje po oceni 2600 
prebivalcev, od tega cca. 2300 
katoličanov. Število prebivalcev se iz 
leta v leto povečuje. Vsi novo 
naseljeni iskreno dobrodošli v naši 
župniji in župnijski skupnosti!! 
Nekateri rabijo kar nekaj časa, da se 
znajdejo v novem okolju. Misijonsko 
poslanstvo vsakega izmed nas je, da 
pomagamo tistim, ki se želijo vključiti 
v župnijsko skupnost s potrebnimi 
informacijami. V bližnji prihodnosti bo 
potrebno na novo izdati informativno 
brošuro o župniji, stara je že 
nepopolna.  
Število nedeljnikov: 
Pomladansko štetje: 546,  
Jesensko štetje 570 
V to je vključeno tudi število 
obiskovalcev sobotne večerne 
nedeljske maše. Ta maša je zelo 
dobro obiskana od 80 do 90 
obiskovalcev. Pri nedeljski maši je 
potrebno, da vsak zase odkrije 
vrednoto maše. Biti pri maši zgolj iz 
dolžnosti je nekaj, veliko več pa je, 
če res odkrijem vrednost zase 
osebno. Potem ne bo več »moram k 
maši!«, ampak hvala Bogu, »da 
lahko grem k maši!« Tega spoznanja 
in občutja želim vsem. Bog ve, kdaj 
bom zadnjikrat pri maši?  
Veroučna šola ima v tem šolskem 
letu vpisanih 172 učencev, ki pridno 
obiskujejo šolo. 
Krsti 31 iz domače župnije, 7 iz 
drugih župnij z dovoljenjem 
pristojnega župnika. Dva sta bila 
krščena v odrasli dobi. 
Poroke: Doma se je poročilo 5 
parov, eden je bil poročen drugod. 

Pogrebi: 17 faranov se je preselilo v 
večnost. Od tega 12 žensk in 5 
moških. 
 
GOSPODARSKO PODROČJE 
Leto 2011 je bilo kar uspešno. 
Župnijska cerkev je dobila nova 
dvojna stranska vrata / 7.124,00€ z 
davkom/. Sanirane so bile stare 
župnijske kleti. Nismo pa še uspeli z 
obnovo mehanizma pri zvonovih. 
Beričevo: Narejena je bila nova 
korna ograja po načrtu arh. Matije 
Marinka. Ograjo je iz hruškovega 
lesa izdelal domač mojster Vinko 
Klemenčič. 
Sv. Katarina: Ta podružna cerkev je 
dobila nova okna v ladji in v 
prezbiteriju. 
 
NAČRTI ZA NAPREJ 
V župnijski cerkvi ureditev in 
obnova mehanizma za zvonove. 
Nova zunanja vrata v zakristijo in 
okna nad zakristijo. Postopoma bo 
potrebno začeti z obnovo oltarjev. 
Beričevo: Vsa sredstva se zbirajo 
za obnovo strehe na zvoniku, ki že 
kliče po nujni obnovi. 
Sveta Katarina: Obnoviti bo 
potrebno odvodnjavanje meteorne 
vode na severni strani, ki zamaka 
zidove in povzroča vlago. Ko bodo 
možnosti je še vedno v načrtu 
postavitev zakristije, ki je bila pred 
desetletji odstranjena.  
 
DUHOVNO PODROČJE 
V letu 2012 bomo obhajali velik 
jubilej 750 letnico obstoja naše 
župnijske  cerkve.  V  vseh cerkvenih  

 

zapisih se omenja, da je leta 1262 že stala 
vikariatna cerkev sv. Marjete v Dolu. Prof. 
dr. Viktor Grilc pa je odkril v dunajskem 
arhivu križniškega reda listino, ki pove, da je 
bila 3. maja leta 1263 v samostanu v 
Kostanjevici sklenjena neka poravnava med 
križniškim redom, ki je imel posesti v dolski 
dolini in nekim Henrikom Staloke, ki je kršil 
pravice križnikom. Listino o poravnavi je 
izstavil in podpisal koroški vojvoda in 
kranjski gospod Ulrik III. Španheim. Tu je 
ime Dol zapisano. Do sedaj je to najstarejša 
omemba krajevnega imena. Prav je, da se 
tega spominjamo. Počastitvi tega jubileja se 
bo pridružila tudi občina. Dogovoriti se 
moramo za čas proslave. V župniji bomo 
imeli duhovno obnovo in akademijo.  
Leta 2012 obhajamo tudi 120 letnico 
rojstva skladatelja Josipa Klemenčiča iz 
Podgore. Pevci bodo pripravili akademijo v 
počastitev te obletnice. Morda bi kazalo obe 
slovesnosti združiti v eno. O tem bomo 
odločili na ŽPS in v pogovoru z občino. 
V letu 2012 imamo 22. aprila ob 11.00 uri 
birmo. Obiskal nas bo g. nadškof dr. Stres. 
Drugo nedeljo v maju 13. maja bomo imeli 
prvo obhajilo.  
Še naprej se bomo trudili za lepo 
obhajanje cerkvenih praznikov in za 
duhovno rast. Imeli bomo tudi nekaj izletov. 
Vse vabim k sodelovanju. Vsem se tudi 
zahvaljujem za vse dobro kar storite osebno 
meni ali župniji. Ostanite dobri sodelavci še 
naprej! 

PONEDELJEK 2. 1.  
18.00 + Valentin Vidmar obl. 

TOREK 3. 1.  
19.00 + Anton Jerič 

SREDA 4. 1.  
7.00 v čast svetemu Duhu  
        za razsvetljenje 

ČETRTEK 5. 1. 
19.00 + starši Justin 

PETEK 6. 1. TRIJE KRALJI 
8.00 + Fleretovi / Videm 
18.00 + Fogovi 
19.00 + Zdenka Meden,  
          + Justina Rode 

SOBOTA 7. 1.  
18.00 + Amalija Pavčnik 7. dan  

JEZUSOV KRST 8. 1. 
7.00 za farane 
8.30 + Alojz Velepec obl. 
10.00 + Nežka Tuš obl. 

PONEDELJEK 9. 1.  
19.00 + Pavla Žabjek obl. 

TOREK 10. 1.  
19.00 + Bokalovi /Podgora 

SREDA 11. 1. 
7.00 v zahvalo 

ČETRTEK 12. 1. 
18.00 Beričevo: 
         + Ivana Jurič obl. 
19.00 + Ivan in Ivanka Kosem 

PETEK 13. 1.  
19.00 + starši Šimenc/Podgora 

SOBOTA 14. 1. 
18.00 v zahvalo 

2. nedelja med letom 15. 1. 
7.00 za farane 
8.30 + Alojz in Alojzija Kralj obl. 
10.00 + Marija in Janez Vidmar  

JEZUSOV KRST 8. januar 2012 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Rok K., Martina F. 
čiščenje in krašenje: VIDEM I 
2. NEDELJA MED LETOM 15. januar 2012 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Sebastijan J., Irena J. 
čiščenje in krašenje: VIDEM II 
Oddane maše: 1x po namenu 


