
3. NEDELJA V CERKVENEM LETU 22. januar 
Začetek Jezusovega javnega 
delovanja. Mr 1 14-20. 
Blaženi papež Janez Pavel 
II. je v molitev 
rožnega venca 
uvrstil še četrti del v 
katerem povzema 
Jezusovo javno 
delovanje, ki se je 
začelo s krstom v 
Jordanu in končalo 
na Kalvariji. Njegov 
poklic apostolov ni 
bil samo enkratno 
dejanje ampak 
predstavlja začetek 
klicanja v njegovo službo. Krščanstvo 
namreč ni ideologija ampak hoja za 
Kristusom. Cerkev kot skupnost 
njegovih učencev je vedno na poti. 
Vedno znova kliče nove učence. 
Tako je tudi vsak izmed nas poklican, 
da se zavestno pridruži Jezusu na 
svoji življenjski poti. V stanu in 
poklicu. Apostoli so šli za Jezusom. 

Mi ostajamo doma, le trudimo se 
živeti bolj zavestno po Jezusovem 
nauku in zgledu. Tako smo apostoli v 

svojem domu in okolju. 
Ta pot z Jezusom 
nam daje vedno novih 
moči in bogati naše 
življenje. Naj-bolje je, 
da naredimo zjutraj 
namen: »Danes se 
bom zavestno trudil 
uresničevati Jezusov 
program. Delo bom 
opravljal vestno in 
odgovorno, z vsemi 

se bom trudil biti dober in 
prijazen. Rad bom pomagal, ne bom 
malenkosten za razne spodrsljaje 
drugih, ne bom takoj užaljen. Trudil 
se bom, da bom govoril lepe besede, 
da ne bom nikogar žalil. Povsod se 
bom trudil prinašati mir, vedrino in 
ljubezen.« Vaja dela mojstra, pravi 
pregovor. Začnimo z vajo tudi na tem 
področju. 

VAŠE VPRAŠANJE – ŽUPNIKOV ODGOVOR 
Dolga leta že prispevam na Ognjišču 
za Milijonarja dobrote. Prejšnja leta je 
bilo v naši vasi organizirano 
pobiranje. Sedaj ni več. Ali lahko 
oddam v župnišču, ali moram v 
Ljubljano? 
Hvala za vprašanje. Lahko oddate v 
župnišču. Lahko tudi v kuverti v 

nedeljsko pušco ali v nabiralnik v 
cerkvi. Prav je, če napišete svoje ime. 
Bom gotovo oddal na Ognjišču. Bog 
povrni vsem milijonarjem dobrote. Do 
sedaj smo imeli 51 milijonarjev, ki ste 
za vsak mesec prispevali 0,50€. 
Upam, da bo še naprej. Če kdo želi 
se lahko pridruži milijonarjem. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

PIŠE - "Praviš, da se preživljaš s pisanjem, pa vendar nisem bral še nič 
tvojega. Kako to?" "Preprosto! Od časa do časa pišem staršem za denar!" 
 

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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SREČATI SE Z JEZUSOM Jn 1,35-42 
Jezus je vedel, da je čas njegovega bivanja na 
zemlji omejen. Zato je poskrbel, da se bo njegovo 
delo nadaljevalo do konca časov človeške 
zgodovine. Sam je izbral in poklical učence, ki jih 
je potem poučeval in jim dal doživeti njegov božji 
izvor in poslanstvo. Ta njegov način so za njim 
nadaljevali njegovi apostoli in njihovi 
nasledniki. Jezus je bil človeško rečeno prvi 
ustanovitelj Teološke fakultete in semenišča 
za vzgojo njegovih oznanjevalcev. Jezus pa 
kliče tudi vsakega kristjana naj v svojem stanu 
in poklicu postane njegov učenec. Tako so 
starši prvi učitelji Jezusovega nauka svojim 
otrokom. Pa tudi vsi drugi kristjani smo 
prinašalci in oznanjevalci Jezusovega 
oznanila svetu, v katerem nam je dano živeti. Vsi smo poklicani, da ljudem 
našega časa kažemo pot do Jezusa, ki more edini v polnosti osmisliti 
človekovo bivanje na zemlji. Neka anekdota pripoveduje kako je živčno 
izčrpanemu bolniku zdravnik zagotavljal: »Nobene organske bolezni nimate. 
Skrbite, da boste živeli na svežem zraku!« »Oprostite, gospod doktor, imam 
lep vikend in se veliko gibljem na prostem.« »Potem poskusite drugo. Veliko 
počivajte!« »Vsako leto preživim najmanj en mesec na morju in več tednov v 
gorah!« »Potem se poskusite raztresti: pojdite večkrat v gledališče!« »Skoraj 
vsak dan sem v gledališču. Saj sem igralec Cardol. Vsak večer zabavam na 
stotine ljudi, sam pa se na morem umiriti. Življenje se mi zdi tako žalostno in 
težko!« Ta igralec je povedal veliko resnico. Če se človek ne sreča z 
Resnico, Smislom in Ljubeznijo, je vse drugo, še tako bogato življenje, prej 
ali slej pusto in prazno. Kaj pomaga človeku, če nima občutka, da je ljubljen 
in potreben nekomu na svetu. Iz srečanja prihaja sreča. Srečanje z Jezusom 
prinaša smisel in srečo življenja. On tudi nas kliče: »Hodi za menoj!« 



KAJ JE EKUMENIZEM? 
Ekumenizem je prizadevanje za 
popolnejšo edinost med kristjani. 
Izraz je grškega izvora in pomeni 
vesoljni svet. V današnjem pomenu 
je izraz zaživel na začetku 20. 
stoletja, ko se je med anglikanci in 
protestanti porodilo gibanje za 
medsebojno zbližanje in sodelovanje. 
To se je zgodilo leta 1908 v 
Edinburghu na Škotskem, ko je 
anglikanski duhovnik Paul Wattson 
predlagal in začel molitveno osmino 
za edinost. Ekumenskemu gibanju so 
se polagoma pridružili pravoslavni, v 
katoliški Cerkvi pa se je prav 
razmahnilo šele po drugem 
vatikanskem koncilu (1962 – 65). 
Papež Janez XXIII. si je veliko 
prizadeval za ponovno zedinjenje 
vseh kristjanov. Delo za edinost je v 
katoliški Cerkvi seveda veliko 
starejše. Prave kristjane so vedno 
vznemirjale te nepotrebne ločitve, ki 
so bile plod človeškega 

napuha in zgodovinskih okoliščin, ko 
so nekateri vplivni predstavniki 
Cerkve bolj iskali sebe kot Jezusa 
Kristusa. Po velikem vzhodnem 
razkolu leta 1054 je rimska Cerkev 
hotela vzpostaviti ponovno edinost z 
metodo univerzalne unije; kasneje je 
hotela krepiti edinost z metodo delnih 
unij; tako so nastale unije z 

grkokatoliško Cerkvijo, s katero je ta 
Cerkev ohranila svoje pravo in 
vzhodni obred maše, a je združena z 
Rimom. To delo za edinost je 
temeljilo na vrnitvi ločenih kristjanov. 
Drugi vatikanski koncil pa je uveljavil 
ekumensko metodo katere temeljno 
izhodišče je prizadevanje vseh 
kristjanov združenih v različne delne 
Cerkve za čim bolj zvesto hojo za 
Jezusom. Z vsemi krščanskimi brati 
in sestrami smo edini po temeljnem 
zakramentu krstu in po skupnem 
Svetem Pismu, razodeti božji besedi 
in nekaterih zakramentih. Skupaj 
molimo Očenaš, skupna so nam 
mnoga sveta izročila. Kristjani vseh 
Cerkva se moramo truditi za 
spreobrnjenje srca, da pridemo do 
edinosti, ki jo hoče Kristus. Delo za 
edinost se začne najprej v domači 
družini in župniji. Če smo tu edini 
potem smo najboljše priče za edinost 

tudi v širšem pomenu. 

Kristjani našega časa smo še vedno 
kot skregano sorodstvo. Jezusu vsak 
na svoj način dopoveduje, da ima 
prav. Rimokatoličani, pravoslavni, 
evangeličani, anglikanci, Kopti in 
številni drugi, ki nosimo njegovo ime. 
Jezus pa vsem odgovarja: »Ljubite 
se med seboj!« 

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
18. januarja, začetek molitvene osmine za 
edinost. 
 
19. januarja, po večerni maši srečanje II. 
zakonske skupine. 
 
KULTURA. 28. januarja. ob 19.00 uri v 
dvorani dramska skupina Blaž Potočnikove 
čitalnice iz Šentvida nad Ljubljano uprizori 
veseloigro: »To imamo v družini«. Lepo 
vabljeni na ogled. 
 
Adventna akcija »Otroci za otroke« je 
zbrala 395 €. Bog povrni vsem, ki ste 
darovali za lačne otroke. 
 
VERSKI TISK 
Mesec januar je posvečen verskemu tisku. 
Stari naročniki vabljeni, da obnovite 
naročnino. Novi imate možnost naročiti 
preko župnijskega urada. Možno je plačilo 
na obroke. Če kdo od naročnikov ostane 
brez svojega izvoda naj takoj pove in bo 
dobil ob prvi možni priliki. Nekaj izvodov 
verskega tiska je vedno tudi v prosti prodaji. 
Skrbite zato, da bo vsaj nekaj verskega tiska 
v vsaki hiši. Cene se letos niso spremenile. 
DRUŽINA = 78,00 €, OGNJIŠČE = 26,60€, 
Prijatelj = 10,50€, Misijonska obzorja = 
9,00€ Mohorjeva = 44,00 € 

PONEDELJEK 16. 1.  
18.00 + Pavel Kosec obl. 

TOREK 17. 1.  
19.00 + Anton Vogrinc 

SREDA 18. 1.  
7.00 po namenu 

ČETRTEK 19. 1. 
18.00 Beričevo:  
        + Francka Kraupner 7. dan 
19.00 + Rahnetovi 

PETEK 20. 1. 
19.00 + Avguštin Zidar obl. 

SOBOTA 21. 1.  
18.00 + Neža Bregar,  
             starši in bratje Ložar 

3. nedelja med letom 22. 1. 
7.00 za farane 
8.30 + Babnikovi obl. / Brinje 
10.00 + Vadamovi / Beričevo 

PONEDELJEK 23. 1.  
19.00 + Janez Ložar 

TOREK 24. 1.  
19.00 + Majda Likar obl. 

SREDA 25. 1. 
7.00 + Amalija Pavčnik 30. dan 

ČETRTEK 26. 1. 
19.00 +Danica in starši Jagodic  

PETEK 27. 1.  
19.00 + Jožefa in 
             Valentin Morela obl.  

SOBOTA 28. 1. 
18.00 + Marija in  
             Matevž Ložar obl. 

4. nedelja med letom 29. 1. 
7.00 + Franc Cimprič obl. 
8.30+Marija Rihtar, Kati Mihelič 
10.00 za farane 

3. NEDELJA MED LETOM 22. januar 2012 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Andrej L., Jasmina K. 
čiščenje in krašenje: DOL 
4. NEDELJA MED LETOM 29. januar 2012 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Pavle F., Ana Š. 
čiščenje in krašenje: KLEČE 
Oddane maše:  
1x + Janez Kravcar 
1x + Marija Kravcar 


