
Tako je nekdo duhovito obrnil slavni 
filozofov rek, za katerim je šel skoraj 
ves svet, ki je na smetišče pometel 
vse, kar je dišalo po Božjem in se 
»zavil« v tančico svobode.
Toda ta isti filozof je v knjigi Volja 
do moči zapisal tudi naslednje: »V 
prihodnjih dveh stoletjih se bo zgo-
dilo naslednje, ne more biti drugače, 
padli bomo v nihilizem. Že nekaj 
časa se naša celotna evropska kultu-
ra premika proti katastrofi.«

Kdor se želi izogniti »katastrofi« in 
lakoti po smislu življenja, naj dobro 
prisluhne Božji besedi prve avgus-
tovske nedelje.

Berilo iz Pridigarja: »Kaj koristi 
človeku ves njegov trud, s katerim 
se muči pod soncem?

BOG JE MRTEV. 
NIETZSCHE.
NIETZSCHE JE MRTEV. 
BOG.

Psalm: »Ti storiš, da se človek vrača 
v prah.«
Drugo berilo iz pisma Kološanom: 
»Iščite to, kar je zgoraj.«
In Evangelij: »Življenja nima nihče 
iz obilice svojega premoženja.«

Dopust od dela, natančneje od ru-
tine, naj vam okrepi telo, za duha pa 
se le potrudite, dopust od presežne-
ga, od Boga, ne prinaša počitka.

Veliki srpan (avgust) je tako imeno-
van zaradi žetve. Naj bo obilna.

Tadej, diakon
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Težko si je predstavljati bogoslužje 
v neočiščeni in neokrašeni cerkvi. 
Glavno vlogo pri skrbi za urejenost 
bogoslužnih prostorov imajo 
krasilke/ci in čistilke/ci. 

Tudi v naši župniji jih imamo kar 
nekaj, ki razdeljeni v več skupin 
skrbijo, da nas cerkev vedno priča-
ka čista in ozaljšana, kot neves-
ta, ki čaka na ženina. Skupine po 
vaseh se individualno dogovorijo, 
kdaj bodo čistili in krasili cerkev. 
Ob večjih slovesnostih, kot so bir-
ma, prvo obhajilo, razne obletnice, 
ipd., se tem skupinam pridružijo 
še mnogi ostali župljani in starši 
slavljencev. Ob teh prilikah običa-
jno olepšamo tudi okolico cerkve, 
pred njo postavimo mlaje, očistimo 
okolico župnišča...

SVETA MAŠA
BOGOSLUŽNI 
SODELAVCI 
KRASILKE/CI 
IN ČISTILKE/CI 
BOGOSLUŽNIH 
PROSTOROV
Aleš, župnik

Župnijsko življenje zato resnično 
sooblikujejo te skupine. K notranji 
ubranosti in k globljemu doživljan-
ju bogoslužja, skrivnosti naše vere, 
pomaga urejenost in okrasitev 
prostora, kjer to bogoslužje obha-
jamo. Lepo urejen in očiščen pros-
tor sam po sebi povzdiguje človek-
ovega duha, zato je njihov delež v 
cerkvi nenadomestljiv. Čut za lepo 
ter poznavanje liturgičnega leta in 
njegovih vsebin krasilko/krasilca 
spodbuja k nenehni ustvarjalnosti.
Pogosto je skrb za lepoto in ure-
jenost izražena z lepim cvetjem 
in cvetličnimi aranžmaji, ki dajo 
»dušo« in slovesen videz bo-
goslužnemu prostoru. Vse skupine 
si vse leto prizadevajo, da je cerkev 
lepo okrašena. Večino cvetja podar-
ijo župljani sami, kar pomeni, da je 
del njih – tako delo kot vse vesel-
je z gojitvijo rož – vključen v dar-
itev samo. Zavedajo se, da z vide-
zom urejenosti in naravne svežine 
vsakič prispevajo svoj delež k praz-
novanju vseh župljanov in slavljen-
ju Boga ob okrašeni oltarni mizi.
Vabljeni vsi, ki čutite v sebi dar ve-
selja do cvetja in oblikovanja ozi-
roma do urejenosti bogoslužnega 
prostora, da se pridružite skupi-
nam. Veliko boste pomagali, če 
boste dali na razpolago svoji dve 
roki. Poiščite koga v že obstoječih 
skupinah in se pozanimajte kako in 
kdaj.

Prihodnjič: Ministranti
2
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Kanonična vizitacija

Dne 9. 5. so prišli škof dr. Grego-
rij Rožman v Sostro na kanonično 
vizitacijo in pa da podele nekaterim 
zakrament sv. birme. Ker je bila za to 
določene nedelja in ne delovnik, so bili 
ljudje zelo veseli. Postavili so okrog 
cerkve kar cel gozd mlajev. Mlaje so 
darovali za popravilo nadbiskupskga 
poslopja. 
Sprejem je bil pred cerkvijo. V šoli smo 
bili tri ure. Zvečer so škof sprejeli še 
delegacijo treh fantov iz delavskih 
vrst, ki so škofa prosili, da bi smeli 
ustanoviti društvo krščansko delavske 
mladine. Škof so jim seveda dovolili, 
ker so znali lepo govoriti. V nedeljo se 
je slovesnost izvršila v najlepšem redu. 
Videti je pa bilo, da so škof utrujeni. 

Novo gospodarsko poslopje

Staro gospodarsko poslopje je bilo 
popolnoma nerabno. Edino skedenj je 
bil še uporabljiv in sem ga prodal za 
1500 din. Vse drugo je bilo zanič. Zi-
dovje je bilo podrto v četrt ure, ker je 
bilo samo blato. Ves stari zidni mate-
rial je ostal na mestu, da se je dolina 
nekoliko zasula. Poleg tega smo napel-
jali še nad 100 m3 pepela iz vevške to-

NITI ČASA
ZAPISI IZ KRONIKE 
ŽUPNIJE SOSTRO
Leto 1936, zapisal župnik Franc Verce;
pripravila Barbara Feguš

varne, da smo jamo zasuli in dvorišče 
nekoliko dvignili. 
Pri zidanju nam je zelo nagajalo, ker 
je vsak dan deževalo. Tudi z opeko 
smo imeli težave, ker je opekarna do-
stavila na stavbišče dnevno samo en 
avto opeke, porabili bi jo lahko pa ve-
liko več. Stroške sem plačal deloma s 
prostovoljnimi prispevki, nekaj je dala 
cerkev, nekaj pa hranilnica v Sostrem. 
Gramoz in pesek so farani zastonj 
napeljali, ravno tako so dali tudi ne-
kaj lesa. Vevška tovarna je dala 16 m3 
desk, večino lesa za ostrešje pa pod-
ružna cerkev sv. Urha v Dobrunjah za 
polovično ceno. Za tlak v hlevih, gno-
jišča, gnojne jame in silažne jame sem 
dobil podporo od banske uprave. Kljub 
temu je veljalo poslopje še 80.000 din, 
kar je pa že plačano.     
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blaženega Alojzija Grozdeta, ki je 
umrl mlad, mučeniške smrti, še 
poln neizpetih pesmi in načrtov 
za služenje Bogu in ljudem. Pred 
cerkvijo smo srečali gospoda Ja-
neza Grila, ki nam je velikodušno 
predstavil cerkev, nam razložil nje-
no zgodovino in legendo, ki je pov-
ezana s postavitvijo prve kapele na 
Zaplazu. Izročilo pravi, da je nekoč 
neki mož pri svojem delu v gozdu 
naletel v grmovju na kip Marije z 

Jezusom v naročju. Vesel ga je ne-
sel na svoj dom in shranil v skrin-
jo. Naslednji dan je na istem mestu 
spet našel kip in z začudenjem 
ugotovil, da je bil to isti kip, saj je 
bila skrinja doma prazna. In ko je 
tretji dan spet našel isti kip, je dojel, 
da se dogaja nekaj čudežnega. Ni si 
upal vzeti kipa domov, ampak je 
postavil kapelico iz vejevja in van-
jo spravil Marijo. Nekaj dni kasneje 
mu je hudo zbolela žena in v hudi 
stiski se je zatekel pred podobo in 
bil uslišan. O čudežu je pričeval 
tudi drugim in ljudje so prihajali 
z vseh strani in si dolga leta želeli 

ZAKLJUČNI 
IZLET
Milena Černe

Se še spomnite, kako smo komaj 
čakali na konec šolskega leta, 
konec obveznosti, ko so nas čakale 
le še brezskrbne počitnice? Še 
posebno slovesen je bil zadnji dan 
- okrasili smo razred, predvsem pa 
je v živem spominu ostal končni 
izlet. Tudi konec veroučnega leta 
je bil okronan z drugačno vsebino 
- zabavno, zanimivo, športno. Ob 
koncu verouka smo skupaj s kate-
hetom organizirali izlet s kolesi (v 
Iški vintgar ali na Brezje), se odloči-
li za kopanje ali hribe … Nikoli se 
nismo naveličali družbe drug dru-
gega, nikoli klepetanja, tudi po vsa-
ki uri verouku ali maši smo stali še 
dolgo zunaj, ne da bi se nam kam 
mudilo, ne da bi se želeli poslo-
viti, nismo bili pripravljeni, da bi 
se razšli. Spletale so se simpatije, 
zaupali smo si svoja doživetja, ime-
li smo skupne načrte in skrivnosti.

Tudi v zakonski skupini si ob kon-
cu leta, zaključku naših srečanj, 
privoščimo izlet. Letos smo šli z 
avti na Zaplaz, obiskali smo bož-
jepotno cerkev Marije Pomočnice, 
za katero pravijo, da je dolenjs-
ka brezjanska Marija. Cerkev je 
lepo obnovljena, z veličastnim 
Rupnikovim mozaikom ob grobu 



5

graditi cerkev. Dolgo časa je pretek-
lo, da je tu nastala tako veličastna 
cerkev z dvema zvonikoma in v 
vsem svojem sijaju. Bogu so ljudje 
želeli dati le najboljše, najbogatejše 
in najlepše, od tod tudi tako veliko 
razkošje nekaterih cerkva. Zlato je 
veljalo za dragoceno kovino in Bog 
si zasluži tako veličasten sijaj. Tudi 
Rupnikov mozaik je bleščeč v zlati 
in beli barvi, rdeča pa je že od vse-
ga začetka simbolizirala Boga. Ob 
cerkvi je križ in pod njim amfora, v 
kateri je shranjena prst z različnih 
koncev sveta, kjer so med vojno tr-
peli naši predniki. Po romantični 
poti skozi gozd pa smo se spreho-
dili do studenčka, kjer izvira voda, 
ki naj bi imela čudežno moč (še 
posebej blagodejno vpliva na oči). 
Srečanje smo zaključili v Velikem 
Gabru, kjer smo se okrepčali in si 
podelili svoje misli, veselje, načrte 
in spomine. Zakonska skupina 
nas povezuje v prisrčno družino 
podobno mislečih ljudi, o katerih 
veš, da ti bodo vedno priskočili na 
pomoč, da ti bodo prisluhnili in ob-
držali zaupano zase. Izlet na koncu 
srečanj nas še bolj poveže, bogati 
in ustvari nove, zanimive spomine. 
Čez počitnice bo vsak kolovratil po 
svoje in jeseni se bomo spet lotili 
tem o odnosih v družini in družbi, 
naši povezanosti z bližnjimi in Bo-
gom. Avgustu bomo poromali na 
Brezje s kolesi in se spomnili ene 

najstarejših marijanskih molitev 
Pod tvoje varstvo pribežimo … 
Vzhodni kristjani pravijo vne-
bovzetju Marijino zaspanje. Ikona 
prikazuje Marijino smrt in Kristus 
se spušča na zemljo med kerubi. 
Prehod iz tega življenja v drugo se 
zgodi s pomočjo Kristusa, njegove 
navzočnosti. Mati je držala sina 
v naročju, zdaj pa sin drži mater 
in ji vrača ljubezen. Ljubezen za 
ljubezen. Največ, kar lahko storim 
v življenju, je, da ljubim. Če pris-
topiš z dobro voljo in ljubeznijo 
k stvarem in ljudem, je vse lažje. 
Dobrohotno sprejemaš drugače 
misleče in vidiš dobro v vseh lju-
deh. V naravi, umetnosti in  okolju 
odkrivamo lepoto. Tako veliko delo 
ljubezni  so opravili poznavalci 
vzhodnih ikon, ki so  tri leta marlji-
vo pripravljali razstavo svetih ikon 
ruske pravoslavne cerkve. Ogleda-
mo si jih lahko v Mestnem muzeju  
do 15. 9. 2019.
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V “predoratorijskem” tednu je dela 
že ogromno, saj je treba za več kot 
sto otrok – udeležencev letos je 
bilo 113 – pripraviti vse potrebno 
s povsem tehničnega vidika – od 
postavitve glavnega odra do naku-
pa hrane. V tednu, ko je na sporedu 
oratorij, pa se skupaj z različnimi re-
fleksijami, analizami in pripravami 
na naslednji dan animatorski “de-
lovnik” lahko približa tudi 12 uram.   
Brez skrbi, otroci animatorske 
prizadevnost, požrtvovalnost, trud 
in pozornost zelo dobro opazijo. 
Zato se ne gre čuditi, da znajo še 
pred najstniškimi leti ob prihodu 
z oratorija povedati, da bi bili tudi 
oni nekoč radi animatorji. Ti otro-
kom namreč poklanjajo darove, ki 
so onkraj materialnega: čas, po-
zornost, energijo, naklonjenost. 
Predvsem pa čudovit zgled. Zatorej 
še enkrat: boglonaj in hvala vsej 
26-erici animatorskih junakov!

ORATORIJ 2019: 
IMAŠ MOČ!
O 26 JUNAKIH

Tudi letošnji konec oratorija v naši 
župniji je zaznamovala maša na 
prostem, pod šotorom, tako imeno-
vana džumbus maša, ki prinaša več 
pristnosti, spontanosti, ustvarjal-
nosti in domiselnosti. Postavila je 
piko na i še enemu uspešno in z 
Njegovim blagoslovom izpeljanemu 
oratoriju. Nanje smo se že kar malo 
navadili, postali so pravzaprav že 
samoumevni sestavni del poletja.  
A v vsak oratorij je vloženih ogrom-
no ur dela, predvsem animatorjev, 
ki ga pripravljajo. Kdor bi pomis-
lil, da so to fantje in dekleta, ki v 
oratorijskem tednu pač “le” nekaj 
ur preživijo z otroki ob kaki igri 
ali katehezi, bi se težko bolj zmo-
til. Ti mladi, večinoma študen-
ti in dijaki, na čelu z voditeljema 
Luko in Ano, bi namesto “ubadan-
ja” z otroki lahko bili na morju, v 
planinah, na kavi ali pa na Insta-
gramu, tarnajoč, da se v naši žup-
niji res nič ne dogaja. Ne! Names-
to tega dogajanje ustvarjajo oni.  
Že spomladi se dobijo na pripravl-
jalno-izobraževalnem vikendu. 
Dva meseca pred oratorijem po ne-
kaj ur na teden pilijo svoje veščine. 

Lojze Grčman
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ANIMATORJI O MOČI ... 

Kaj zate pomeni biti močan, 
imeti moč?

Zame pomeni imeti moč to, da vz-
trajaš na svoji poti in se ne ustrašiš 
izzivov, pomeni pa tudi, da znaš 
poiskati pomoč, ko sam ne zmoreš 
najti rešitve. 

Katarina

Imeti moč meni pomeni, da takrat 
ko stvari postanejo težke in na-
porne, stojiš pokonci in nadaljuješ 
z reševanjem problemov.

Luka

Zame je zares močan človek tisti, 
ki svojo fizično in/ali psihično moč 
uporabi tako, da pomaga drugim.

Zala Š.

Imeti moč mi pomeni, da se lahko 
soočim s težavami in različnimi 
problemi. Če imaš moč, si srečen in 
moč lahko deliš z drugimi ter si to, 
kar si.

Živa P.

pripravila Barbara Feguš

Kje črpaš moč za izzive življen-
ja?

Naloge, ki jih moram opraviti, spre-
jmem kot del svoje življenjske poti. 
Pri sprejemanju težjih odločitev 
mi pomagajo nasveti in pogovor z 
bližnjimi.

Pina

Odvisno za kakšen izziv; za fizični 
izziv večinoma iz spanca, hrane 
in pijače... Za notranje izzive pa 
večinoma maša ali molitev, kakšen 
počitek velikokrat pa tudi mir in 
tišina.

Timotej

Letos smo na oratoriju skozi zgod-
bo Petra Klepca spoznali različne 
oblike moči: fizično moč, moč 
prošnje, moč odpuščanja, (po)moč, 
moč spoznanja,... Različne moči 
potrebujem za različne izzive v živl-
jenju. Tako na primer za nekatere 
potrebujem hrano in dober spanec, 
za druge pa tišino in pogovor. 

Živa J. B.
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Gospod je moja moč in moj ščit,
vanj je zaupalo moje srce;
prejel sem pomoč in srce mi vriska,
s svojo pesmijo se mu zahvaljujem.
(Ps 28, 7)

Pa boš rekel v svojem srcu: »Moja moč 
in sila moje roke mi je pridobila to bo-

MISLI O MOČI 
IZ SVETEGA PISMA

gastvo.« A spomni se Gospoda, svoje-
ga Boga, kajti on je tisti, ki ti daje moč, 
da si lahko pridobivaš bogastvo, zato 
da uresničuje, kakor to dela danes, 
svojo zavezo, ki jo je s prisego sklenil 
s tvojimi očeti. 
(5 Mz 8, 17-18)

Eno je Bog govoril,
to dvoje sem slišal:
da je moč pri Bogu,
in da je tvoja, Gospod, dobrota;
zakaj ti plačuješ
vsakemu po njegovem delu.
(Ps 62, 12-13)

Glej, Bog je moja rešitev,
zaupam in se ne bojim,
kajti moja moč in moja pesem je Gos-
pod Bog,
bil je moja rešitev. 
(Iz 12, 2)

Moj prvi, spontan odgovor je: iz 
čokolešnika in sladoleda :)

Jernej

Moč za izzive, ki mi jih daje živl-
jenje, dobivam iz ciljev, ki si jih 
zastavim. Žene me želja po dose-
ganju novih ciljev. 

Jošt

Lahko bi rekel, da iz nasmehov in 
veselja drugih, iskreno pa še sam 
točno ne vem. Upam pa, da mi bo 
nekoč, nekje vse povrnjeno in bom 
lahko na svoje življenje pogledal 
z veseljem ter si rekel: ‘’Vredno je 
bilo’’.

David
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Mar ne veš, ali nisi slišal: Gospod je 
večni Bog, Stvarnik koncev zemlje. Ne 
omaga in ne opeša, njegova razumnost 
se ne da raziskati. Omagujočemu daje 
moč, onemoglemu povečuje vzdržlji-
vost. Mladeniči omagujejo in pešajo, 
mladci se spotikajo in padajo, tisti pa, 
ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo 
moč, vzdigujejo trup kakor orli, tekajo, 
pa ne opešajo, hodijo, pa ne omagajo.
(Iz 40, 28-31)

Tvoja moč ni v množici, tvoja oblast ne 
sloni na močnih; ti si Bog ponižanih, 
pomočnik majhnih, zaščitnik slabot-
nih, branitelj preziranih, rešitelj obu-
panih. 
(Jdt 9, 11)

»Dovolj ti je moja milost. Moč se do-
polnjuje v slabotnosti.« Zato se bom 
zelo rad ponašal s svojimi slabotnost-
mi, da bi se v meni utaborila Kristuso-
va moč. Vesel sem torej slabotnosti, 
žalitev, potreb, preganjanj in stisk za 
Kristusa. Kajti močan sem tedaj, ko 
sem slaboten. 
(2 Kor 12, 9-10)

Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. 
(Flp 4, 13)

Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti 
Duh prišel nad vas, in boste moje priče 
v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Sa-
mariji ter do skrajnih mej sveta. 
(Apd 1, 8)

Njemu pa, ki more po môči, katera de-
luje v nas, v vsem napraviti neznansko 
več od tega, kar prosimo ali mislimo, 
njemu slava v Cerkvi in v Kristusu Je-
zusu skozi vse rodove, na veke vekov. 
Amen. 
(Ef 3, 20-21)
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Orgle v grobem »vidimo« in sod-
imo po tistem kar opazujemo »od 
daleč«. Najprej vidimo orgels-
ko omaro, ki je »pika na i« v vsa-
ki cerkvi. Nemalokrat je kakšna 
cerkev daleč okoli znana prav po 
izredno lepo izdelani orgelski om-
ari, ki pa ji praviloma sledi tudi ka-
kovosten celoten inštrument. Za 
eno najlepših omar v Sloveniji vel-
jajo skoraj dvesto let stare Janečk-
ove orgle v župniji Raka pri Krškem 
(fotografija spodaj).

Za vpogled v sam inštrument se 
moramo povzpeti na kor in si ogle-
dati igralnik. Prek »gumbov«, ki 
predstavljajo posamezne registre, 
se prikaže »stil« inštrumenta, po 
katerem lahko prepoznamo katero 

ORGLE, 
INŠTRUMENT, 
KI GA DOŽIVLJAMO 
Z UŠESI 
PA TUDI Z OČMI

obdobje predstavlja (in s tem tudi 
katere skladbe so bolj primerne za 
izvajanje).

Število registrov nam tudi že na-
kaže koliko je instrument vreden, 
čeprav to drži bolj v grobem, pri 
glasbi še posebej velja, da kvantite-
ta ne »premaga« kakovosti. Ven-
dar v grobem drži, da več registrov 
pomeni tudi več možnosti.

DAROVI ZA ORGLE

Do 20. 7. 2019 so v župnijsko pis-
arno prinesli dar za orgle: druži-
na Habič (Kocjančičeva) 100 €, v 
nabiralnik v cerkvi 123,81 €, ob 
pogrebu Lovrenca Babnika 270 €, 
ob pogrebu Franca Trkova 300 €.

Tadej Sadar
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RAZVEDRILO
Katarina Trkov

Kaj je to?

1. Pretegnjeni stric brez nog se pre-
mika. Rad ima dež, a ne rabi dežni-
ka.

2. Črtasta srajčka in drobcena krila 
- v lončke iz voska bo med natočila.

3. Hiša, ki ni hiša, skleda, ki ni sk-
leda, vrh visoke češnje noč in dan 
poseda.

4. Hitro teče, pa ni zajec, travo 
pase, pa ni krava, če te sliši, brž po-
begne, skriva gozdna jo goščava.

5. Do konca oblečeno sredi pri-
peke, v mrazu in snegu pa kar brez 
obleke.

6. Ne verjamem, da piškote peče, 
ko po vejah sem in tja skaklja. Nam 
z drevesa le lupine meče, z jedrci se 
sama posladka.

Rešitev ugank:1. Deževnik, 2. Čebela, 3. 
Gnezdo, 4. Srna, 5. Drevo, 6. Veverica



ŽUPNIJSKI KOLEDAR 
ZA AVGUST 2019

ŽUPNIJA 
SV. LENARTA - SOSTRO

Sostrska c. 1, 1261 Dobrunje
T: 01/5429 738
M: 031 281 888

E: zupnija.sostro@gmail.com
W: zupnija-sostro.com

TRR: NKBM 0430 2000 3007 469

Aleš Tomašević, župnik
Franci Miklič, duh. pomočnik

ŽUPNIJSKA PISARNA
15 minut po 

vsaki sveti maši

SVETE MAŠE
NEDELJA: 7.00, 9.00

Zadnja nedelja v mesecu:
sv. Urh: 10.30
DELAVNIKI:

pon, čet, pet, sob: 19.00
tor, sre: 7.00

Izdaja: Župnija Sostro
Uredniški odbor: Barbara Feguš, 

Aleš Tomašević
Dizajn: Matjaž Feguš

Odgovarja: Aleš Tomašević, 
župnik

Tisk: Salve d.o.o.
Foto: splet, arhiv župnije

KRŠČEVANJE
Vsako tretjo nedeljo v 

mesecu. Priprava za starše 
in botre  v torek ob 17.00 

pred nedeljo krsta. Na 
pripravo prinesite družinsko 

knjižico in potrdilo za botre, če 
so le-ti iz druge župnije.

CERKVENA POROKA
Prijava v župnišču vsaj en 

mesec pred poroko. 
Potrebni dokumenti: 

krstni in samski list, potrdilo 
o opravljenem tečaju za 

zaročence.

4. 8. – 18. NML
5. 8. – Karitas ob 17.00
6. 8. – Jezusova spremenitev na gori
11. 8. – 19. NML; Zavogeljsko žegnanje ob 10.30
15. 8. – Marijino vnebovzetje; sv. maši ob 7h in 9h
18. 8. – 20. NML; Šentpavelsko žegnanje in bla-
goslov obnovljene kapelice ob 10.30
20. 8. – Priprava na krščevanje ob 17.00
22. 8. – Načrtovanje novega pastoralnega leta za 
vse voditelje skupin ob 20.00
25. 8. – 21. NML; krstna nedelja; sv. maša še na Sv. 
Urhu ob 10.30
26. 8. – ŽPS ob 20h

V juliju in avgustu ni NEDELJSKIH VEČERNIH 
sv. maš. Prav tako tudi ne uradnih ur v župni-
jski pisarni. Župnik bo v pisarni dosegljiv 15 
minut po vsaki sveti maši.

Marija, vesela izpolnitev 
tvoje usode – tvoje vnebovzetje,

napoveduje usodo nas vseh.
Marija, ti si luč, ki se 

prižiga nad človeštvom
in se razliva na vsakega 
človeka, bleščeča luč.

Bl. Pavel VI.

Obiščite nas na 
spletni strani župnije! 
zupnija-sostro.com


