
SVETI JOŽEF 19 marec 
O svetem Jožefu, možu Device 
Marije, nam evangeliji 
povedo, da je bil tesar 
in da je bil iz kraljeve 
Davidove rodovine. Bil 
je Jezusov očim. Bil je 
zaročen z Marijo, ko jo 
je Bog izbral, da je 
postala božja mati. 
Spočela je v moči 
Svetega Duha. Jožef je 
po notranjem uvidu 
sprejel nekoliko nenavadno vlogo 
zakonitega moža pred judovsko 

oblastjo. To njegovo vlogo moremo 
razumeti izključno v luči vere. 
Sveto Pismo mu daje lepo 
spričevalo njegove osebnosti z 
oznako: »bil je pravičen mož«. 
Kako lepa in potrebna lastnost 
za vsakega kristjana. Kristjani 
vseh časov imamo v Sv. 
Jožefu čudovitega vzornika in 
priprošnjika. Priporočamo se 
mu v zadevah družinskega, 
gospodarskega življenja in tudi 

za srečno zadnjo uro. Udeležimo se 
svete maše na njegov praznik!!!

OBVESTILA IN OZNANILA 
 

Pobožnost križevega pota vsak pe-
tek po večerni maši in vsako nedeljo 
ob 14.00 uri. Če bo primerna pot 
bomo enkrat poromali na Krevelco. 
Maša za otroke, ki obiskujejo 
veroučno šolo Dobrega Pastirja in 
starše in tudi druge bo v ponedeljek 
12. marca ob 17.00 uri v župnijski 
cerkvi. Maša bo oblikovana po 
obredniku otroških maš s 
sodelovanjem otrok. 
PRIPRAVA NA BIRMO 
V petek 30. marca bomo začeli 
birmanski vikend z udeležbo 
birmancev pri večerni maši in 
križevem potu. Po maši bo sestanek 
za starše in tiste botre, ki lahko 
pridejo. V soboto 31. 3. bomo z 
birmanci romali na Zaplaz. 

KUD Šentjakob nas bo obiskal v 
soboto 17. 3. in predstavil dramo 
Gogoljevega Revizorja, ki je letos v 
maturitetnem programu srednjih šol.  
MATERINSKI DAN v soboto 24. 
marca po večerni maši v župnijski 
dvorani pripravijo mladi iz kluba 
Turnček in cerkveni pevci.  
OLJČNE VEJE ZA CVETNO 
NEDELJO boste lahko kupili v cerkvi 
tako kot vsako leto na tiho nedeljo. 
Prostovoljni darovi so za obnovo 
primorskih cerkva. 
Župnikova odsotnost od 23. do 25. 
marca. Udeležil se bom kot vsako 
leto postnega romanja v Dalmacijo z 
agencijo Quo vadis in upokojenim 
nadškofom Uranom. Za nadomestilo 
je poskrbljeno. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

OPOZORILO - Voznik je zavpil na pešca, ki je med prečkanjem ceste gledal 
v nebo: "Če ne boste gledali kje hodite, boste kmalu tam, kamor gledate!"  
 

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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JEZUS OČISTI TEMPELJ Jn 2,13 - 16 
V vseh kulturah je zgradba svetišča, 
tempelj v Stari Zavezi, cerkev ali tudi 
poganska svetišča nekrščanskih religij tista 
zgradba, ki povezuje nebo in zemljo, človeka 
in Boga. Okrog svetišč so se razvila naselja. 
Pomislimo na stare templje in srednjeveške 
katedrale okoli katerih so nastala mesta. 
Stolne cerkve so središče mesta. Pa tudi 
vaška jedra imajo v svoji sredi cerkev. Človek 
je v preteklosti želel imeti v svojem bivanjskem 
okolju imeti nekaj svetega, nekaj božjega. 
Številne cerkve imajo v naših krajih tudi okrog 
sebe pokopališče, ki povezuje današnji rod s 
predniki in zgovorno priča o minljivosti 
zemeljskega bivanja. Isto časno pa človeka vabi 
k odgovornemu življenju in uporabi časa, da 
koristno uporabimo čas našega bivanja na 
zemlji in si tudi zaslužimo srečo večnega življenja. Za Jude je bil 
tempelj v Jeruzalemu ena izmed svetinj verskega in narodnega izročila. Z 
velikim spoštovanjem so vstopali skozi tempeljska vrata. Tudi Jezus sam je 
bil večkrat v templju. V njegovem času so se dogajale nekatere anomalije, ki 
niso sodile v posvečen prostor. Zato se Jezus razjezi in »očisti« tempelj 
navlake, ki ni sodila v božjo hišo. »Iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« 
Jn 2,13. »Moja hiša je hiša molitve!« Za vse čase je dal navodilo kaj sodi v 
svetišče in kaj ne. Ko je cerkev posvečena je izvzeta iz svetne rabe. Če bi se 
v cerkvi zgodilo neko nečastno dejanje (umor, ali bi cerkev služila nekaj časa 
v posvetni namen, skladišče, delavnica…) je potrebno cerkev ponovno 
posvetiti. Stvar splošne vzgoje je, da se naučimo primernega obnašanja v 
cerkvi. Postni čas nas z Jezusovim zgledom odnosa do božje hiše vabi, da 
tudi mi s spoštovanjem in pravim namenom obiskujemo našo cerkev. 



ČETRTA POSTNA NEDELJA 18. marec 
KAKŠEN JE BOG? Jn 3,14-21 
Vprašanje, ki je vedno zaposlovalo 
ljudi. Tekom časa so se izoblikovale 
različne predstave. Poglejmo si 
nekatere. 
1. Nekateri menijo, da je 
Bog sicer ustvaril svet, 
ker pač izkustveno 
vemo, da je vse kar 
imamo nujno nekdo 
naredil. Toda ta 
Bog se ne zanima 
za svet. Je nekje 
daleč in pusti, da 
gredo stvari po 
neki zakonitosti 
naprej. Človeku, 
ki ga išče ne 
odgovarja. 
Dogodke sveta 
vodi usoda. 
2. Bog je 
neizprosen 
sodnik, ki išče 
samo 
človekove 
prestopke in 
čaka kdaj ga 
bo kaznoval. S tem 
strašijo otroke. Če ne boš 
priden, boš kaznovan! Takega Boga 
se bojimo, mu darujemo, da 
pomirimo njegovo jezo, da 
poplačamo svoj dolg. Ne moremo pa 
ga ljubiti. 
3. Milejša oblika te predstave je Bog 
trgovec, ki vsakemu pošlje račun in 
ga poplača. Da se pregovoriti in 
morda celo podkupiti. Predstava o 
»dobrem in usmiljenem« Bogu. Z 
njim se gremo »daj –dam«, jaz tebi 

molitev, ti meni izpolnjeno željo. Če 
ne, mu zamerim, ker me ni uslišal. 
4. Predstava Boga služabnika, ki 
nam postreže ob vsaki naši prošnji, 
ali pa vsaj takrat, ko vse odpove ob 

smrti.  
Marsikateri »neverni« zavrača 

napačno predstavo o 
Bogu.  
Bog, ki ga oznanja 
Jezus pa je povsem 
drugačen. Jezusov 
Bog je Bog, ki se 
zanima za človeka, ki 
ga ljubi kot Oče. To 
svojo ljubezen do 
človeka je izkazal in 
potrdil s tem, da je 
poslal na svet 

svojega 
edinorojenega Sina, 
da bi svet po njem 
rešil. »Bog je svet 
tako ljubil, da je dal 

svojega 
edinorojenega Sina, 

da bi se nihče kdor 
vanj veruje ne pogubil 

ampak bi imel večno življenje« 
Jn 3,16. V Jezusu se nam je torej 
razodel Bog, ki nas ljubi bolj, kot nas 
lahko ljubi kdor koli na tem svetu, ki 
je bolj zvest kot je lahko človek. 
Svetopisemski Bog –Emanuel - Bog 
z nami nas spremlja v vsakem 
trenutku življenja. Bog od nas ne 
zahteva povračila. Ne postavlja nam 
drugega pogoja kot to, da verujemo 
v Jezusa, ki ga je on poslal v 
njegovo oznanilo. Bog nam ničesar 
ne jemlje, ker ničesar ne potrebuje. 

 

Zahteva samo, da te zemeljske danosti 
pravično uporabljamo, da ne delamo 
nikomur krivice. V veri v tega ljubečega 
Boga pride človek do prave resnice o 
samem sebi in do prave samouresničitve. To 
je njegovo nekakšno drugo rojstvo. Kakor se 
cvetlica odpre sončni svetlobi, da lahko 
raste, tako 
se zgodi 
človeku, ki 
se odpre 
Bogu. Bog 
ni človekov 
tekmec. 
Ničesar mu 
ne jemlje, 
ampak 
samo daje. 
Od življenja 
do zdravja in zemeljskih danosti. In kar je 
najvažnejše, človeka ne pusti pred vrati 
groba in breznom niča, ampak mu 
zagotavlja srečo večnega življenja in tako 
osmišlja vse njegovo delo, trpljenje in 
preizkušnje. Če bi bilo s smrtjo vse končano, 
potem bi bil človek najbolj tragično bitje, ker 
je edino bitje, ki se zaveda svoje minljivosti. 
Vera preko grobnega upanja, ki ima svojo 
utemeljitev v dejstvu Jezusovega vstajenja 
rešuje človeka in edina osmišlja človekovo 
bivanje na zemlji. Bolj, ko je človek poučen v 
pravi veri, bolj polno je njegovo življenje. 
Postni čas nas želi napolniti z vero in 
upanjem in osvoboditi človeških slabosti, 
strahu in nesmisla. 

PONEDELJEK 12. 3. 
17.00 za zdravje 
19.00 Ivan in Marija Tekavc obl.  

TOREK 13. 3.  
19.00 + teta Ivanka Kosem 

SREDA 14. 3. Ustanovna maša 
7.00 za + dobrotnike župnije 

ČETRTEK 15. 3. 
18.00 Beričevo: + Jožefa Grad, 
Marija in Tomaž Pokovec obl. 
19.00 + Mojca Jančar 

PETEK 16. 3. 
19.00 + Janez Avsec / Brinje 

SOBOTA 17. 3. 
18.00 + Ivan in Marija Lunar obl. 

Četrta postna nedelja 18. 3.  
7.00 za farane 
8.30 + Anton in starši Cerar 
10.00 + Jožefa in Karl Bokal 

PONEDELJEK 19. 3. sv. Jožef 
8.00 + Jožefa in Jožef 
18.0 + Nežka, Jože in 
           Franci Lukežič 
19.00 + Jožefa Valjavec 

TOREK 20. 3.  
19.00 + Francka Sladič in 
             Alojzija Grabnar 

SREDA 21. 3. 
7.00 + Stražarjevi 

ČETRTEK 22. 3. 
18.00 Beričevo: + Jože Avsec 
19.00 + starši Rožman in Vuga 

PETEK 23. 3.  
19.00 + Frančiška in  
             Viktor Gostinčar  

SOBOTA 24. 3. 
18.00 + Ferdinand Korpnik 

Peta postna nedelja 25. 3. 
7.00 + Franc in  
           Frančiška Bokal obl. 
8.30 + Jože Rihtar obl. 
10.00 + Rudolf Dolmovič obl. 

ČETRTA POSTNA NEDELJA 18. marec 2012 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Andrej L., Jasmina K. 
čiščenje in krašenje: KLEČE 
PETA POSTNA NEDELJA 25. marec 2012 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

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


