
CVETNA NEDELJA 1 april 
Drama velikega tedna se začenja z 
Jezusovim slovesnim vhodom v 
Jeruzalem. Jezus je bil nenehno na 
poti. Za svoje delovanje nima 
stalnega kraja, nima pisarne ne 
ordinacije, temveč potuje po 
deželi. Z izjemo voženj s 
čolnom potuje peš. 
Nenavaden pa je bil 
njegov prihod v 
Jeruzalem, ki ga 
zaznamujemo s 
cvetno nedeljo. 
Tokrat je prišel v 
mesto sedeč na 
osličku. V to mesto 
namreč ne prihaja kot romar, 
učitelj ali čudodelnik, temveč kot 
napovedani kralj ob koncu časov. 
Toda ne prihaja kot osvajalec, tudi ne 
kot kralj nad vojsko z vojaki in 

orožjem; njegov prihod je nenasilen, 
skromen in miroljuben. Nič noče 
imeti z zunanjo slavo, močjo, prisilo 
in nasiljem. Ne prinaša nič drugega 

kot samega sebe, svoje 
poslanstvo, svojo besedo. 
Nikogar ne želi prisiliti ali 
premagati, vse pa želi 

pridobiti zase – za svoj 
odnos z Bogom, za svojo 
pot (po K. Stocku). 
To njegovo pot v Jeruza-
lem bomo podoživeli v 
Beričevem ob 8:15 z blago-

slovom butaric in zelenja na 
prostoru pred poslovilno vežico. In 

v Dolu ob 9:50 z blagoslovom butaric 
in zelenja na trgu pred župniščem. 
Po sprevodu v cerkev bo sveta 
maša. Med mašo bomo poslušali 
poročilo o Jezusovem trpljenju. 

BIRMANSKI VIKEND IN… 
 

… SESTANEK ZA STARŠE IN 
BOTRE. V petek 30. marca vabim 
starše in tukaj bivajoče botre, da se 
skupaj z birmanci udeležijo sv. maše 
ob 19.00 uri s katero začenjamo 
zadnji birmanski vikend, ki ga 
nadaljujemo v soboto 31. marca z 
obiskom Marijine romarske božje poti 
na Zaplazu. Tu bomo imeli sv. mašo 
ob 10.00 uri, po maši bomo obiskali 
še Žalostno goro pri Mokronogu, kjer 
je pomembna Marijina božjepotna 
cerkev s svetimi »štengami«, ki so po 

izročilu kopija tistih stopnic po katerih 
je šel Jezus v Pilatovo palačo k 
smrtni obsodbi. Domov se vrnemo 
do 17.00 ure. Malica iz popotne 
torbe. Prispevek za prevoz znaša 
10.00 €. Odhod iz Dola ob 8:30 uri. Z 
nami gredo tudi animatorji. Če želi 
kdo od staršev je vabljen, da se nam 
pridruži. Po maši v petek zvečer 
bomo imeli pogovor v župnijski dvo-
rani s starši in tistimi botri, ki imajo 
možnost priti. Pogovorili se bomo o 
neposredni pripravi na birmo. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

ZANIMIV POKLIC "Kaj bo tvoj sin ko bo končal fakulteto?" "Petdesetletnik!" 
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KO BOM POVZDIGNJEN Z ZEMLJE BOM 
VSE PRITEGNIL K SEBI. Jn 12, 20-33 
Peto postno nedeljo imenujemo tudi »tiha 
nedelja«. Na to nedeljo so včasih brali evangelijski 
odlomek, ki poroča o tem kako se je Jezus umaknil 
pred sovražnimi Judi. Kot zunanje znamenje so v 
cerkvah zakrili križe in oltarne podobe, marsikje so tudi zastrli 
okna, da bi na ta način podoživeli Jezusovo odsotnost in se 
tudi pripravili na podoživljanje Jezusovega trpljenja. Po 
prenovi bogoslužja to ni več strogo obvezno, je pa 
priporočeno, da se vsaj veliki misijonski križ in glavna oltarna 
podoba zakrije. Križ se odkrije na veliki petek pri obredu 
čaščenja križa. Tako nas nekoliko spremenjena notranjost 
cerkve tudi danes vabi k pripravi na velikonočne praznike. 
Če le malo sledimo vsebini božje besede v postnem času 
vidimo kako nas poročila evangelistov 
usmerjajo k zadnjim dnevom 
Jezusovega življenja na zemlji. Jezus je 
vedel za svojo smrt. Vedel, da prihaja 
njegova »ura«, v kateri se bo zemlja odprla in 
ga sprejela kot pšenično zrno za novo življenje. 
O tem Jezus jasno govori. Jezusovo krepko besedo 
o sovraštvu in zaničevanju lastnega življenja je treba 
razumeti kot barvit »semitizem«, ki uporablja nasprotja zato, da 
bolj poudari resnico. Ljubiti svoje življenje pomeni navezovati se samo na ta 
svet in na užitke, ki jih nudi. Sovražiti svoje življenje pa pomeni osvoboditi se 
prav teh pogubnih vezi, s katerimi nas stvari priklepajo nase. Notranje 
svoboden človek hvaležno in odgovorno uživa dobrine tega sveta. V odnosu 
do njih je notranje svoboden in ne suženj. Simbolika pšeničnega zrna je za 
kristjana zagotovilo večnega življenja. Smrt je samo prehod iz enega stanja v 
drugega. Iz minljivosti v neminljivost. 



VELIKI TEDEN 
VELIKI ČETRTEK 
Ob 9.00 uri 
krizmena maša v 
stolnici.  
Ob 19.00 uri 
slovesna sv. 
maša zadnje 
večerje v 
župnijski 
cerkvi. Pri 
zadnji večerji je 
bila rojena daritev svete maše, ki je 
bistvo krščanskega bogoslužja. 
Istočasno pa tudi postavitev 
duhovniške službe. Po maši sledi 
prenos Najsvetejšega Zakramenta k 
stranskemu oltarju. Nato sledi 
razkrivanje oltarjev in molitveni 
spomin na Jezusa v ječi. K tej maši 
in češčenju vabljeni vsi farani. 
Posebej vabimo otroke, zlasti 
letošnje prvoobhajance in birmance. 
VELIKI PETEK 
Ob 15.00 uri, torej ob 
uri Jezusove smrti na 
križu, križev pot 
v župnijski 
cerkvi. Tisti 
šolarji, ki morda 
ne bodo prej 
opravili spovedi 
bodo imeli 
spoved po 
križevem potu. 
Ob 19.00 uri 
obredi velikega 
petka v katerih 
podoživljamo Jezusove zadnje ure 
življenja na zemlji. Središče obredov 
je pasijon, poročilo o Jezusovem 
trpljenju in češčenje križa. Ta dan ni 

sv. maše. Ne pozabite pa na 
strogi post.  
VELIKA SOBOTA 
Ob 6.00 uri blagoslov 
velikonočnega ognja. K 
blagoslovu pošljite otroke, da 
doživijo lepoto tega 

starodavnega obreda. 
Popoldne blagoslov 

velikonočnih 
jedil po ustaljenem 
redu: 
Ob 14.00 uri v 
župnijski cerkvi, 
ob 15.00 uri v 
Beričevem. Ob 
16.00 in 17.00 uri 
zopet v župnijski 
cerkvi. Ob 19.00 
uri obredi velike 
sobote. 

VELIKA NOČ 
Ob 7.00 uri velikonočna 
procesija po ustaljenem 

redu. Vsi povabljeni k 
procesiji. Druga sv. 
maša bo ob 10.00 uri. 
Po obeh mašah 
običajno darovanje za 
obnovo cerkve. V načrtu 
je obnova mehanizma 
zvonov, v delu pa so že 
nova vrata za zakristijo in 
okna nad zakristijo. Dragi 

sodelavci, pevci, nosilci 
bander, svetilk in baldahina, zvonarji 
in ministrantje potrudite se, da boste 
s svojim sodelovanjem pomagali 
doživeti vsem faranom lepoto 
velikonočnih praznikov. 

 
 

OBVESTILA IN OZNANILA 
Večerne maše ob sobotah so za naprej ob 
19.00 uri. Eno uro prej je češčenje 
Najsvetejšega Zakramenta. Radi se tega 
udeležite.  
 
ZAHVALA. Pri cerkvi sv. Katarine 
je na lastno željo neimenovani 
dobrotnik organiziral in plačal 
napravo drenaže pri cerkvi. 
To potrebno delo je bilo že 
dalj časa v načrtu, ker je voda 
vedno bolj povzročala vlago v 
cerkvi. Naj mu Bog na 
priprošnjo 
svete 
Katarine 
povrne na 
tem in 
onem 
svetu. 
 
 
TUJ SPOVEDNIK bo na voljo v župnijski 
cerkvi v soboto 31. 3. od 17.00 ure dalje. 
 
SPOVED ZA MLADE bo v petek 30. 3. Ob 
20.00 uri v cerkvi sv. Terezije na 
Kodeljevem. Z mladimi bo šel bogoslovec 
Mohor, ker bom jaz zadržan zaradi sestanka 
s starši birmancev. 

PONEDELJEK 26. 3. 
19.00 + Vinko Podobnik  

TOREK 27. 3.  
19.00 + župnik Franc Lovšin 

SREDA 28. 3.  
7.00 po namenu 

ČETRTEK 29. 3. 
18.00 Beričevo:  
    + Ivana in Franc Slabanja obl. 
19.00 + Urška Bokal obl. 

PETEK 30. 3. 
19.00 + Ivana Srakar obl. 

SOBOTA 31. 3. 
10.00 na Zaplazu: za farane 
18.00 + Alojz in Neža Bregar 

CVETNA NEDELJA 1. 4. 
7.00 + Jože in bratje Klemenčič 
8.30 + Janez Šubelj obl. 
10.00 + Pintar/Zajelše 

PONEDELJEK 2. 4. 
19.00 + Francka,Tone in 
             Niko Bernat 

TOREK 3. 4.  
19.00 + Janez in  
             Štefanija Salaj obl. 

SREDA 4. 4. 
7.00 v čast sv. Duhu  
        za razsvetljenje 

VELIKI ČETRTEK 5. 4. 
9.00 + krizmena maša v stolnici 
19.00 + Janez Markovič obl. 

VELIKI PETEK 6. 4. 
15.00 križev pot  
19.00 Obredi vel. petka 

VELIKA SOBOTA 7. 4. 
19.00 + Lojzka Tavčar in 
             Božo Šuštar obl. 

VELIKA NOČ 8. 4. 
7.00 za farane 
8.30 v Beričevem ni maše 
10.00 + Klemenc in Rovšek 

CVETNA NEDELJA 1. april 2012 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Janko P., Andreja K. 
čiščenje in krašenje: ZAJELŠE 
VELIKA NOČ 8. april 2012 
bralci: 7.00 Vesna M., Štefan G. 

10.00 Miro Š., Irena J. 
čiščenje in krašenje: ZABORŠT 


