
… ali povej mi, zakaj se postiš in povem 
ti, kako se postiš.

»Mar ne veste, da je vaše telo tempelj 
Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate 
od Boga?« (1 Kor 6).

Prav zaradi tega stavka ima vsak post, 
tudi če gre za zdravilni ali pa zgolj shu-
jševalni namen, tudi duhovno dimen-
zijo in je zato neprimerno, da s posme-
hom spremljamo nekoga, ki se posti 
zgolj zaradi telesa.

Navidezna hierarhija posta bi lahko bila 
tudi takšna:

  • Na dnu je odpoved zaradi prevelike 
teže – ki pa v sebi že skriva ugotovitev, 
da je z našim načinom življenja nekaj 
narobe in smo se odločili za spremem-
be.

  • Mesto više bi lahko umestili post 
zaradi zdravja – naše telo je posoda 
svetega Duha in čvrsta posoda je gotovo 
primernejša od krhke.

   • Seveda pa je še višje od tega zavedan-

HIERARHIJA
POSTA

je, da je post izjemno orodje za duhovni 
napredek.

  • Najvišje bi postavil tiste, ki ne sodijo 
drugih, kako in zaradi česa se postijo, 
ti so doumeli skrivnost posta in živl-
jenja samega, ki je: ljubiti in sprejemati 
druge.

»Ne sodite in ne boste sojeni.« (Lk 6,36-
38).

Pa lep čas priprave na največji praznik.

Tadej, diakon
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Število učencev je naraščalo. Dvana-
jsteri so sklicali množico učencev in 
rekli: »Ni prav, da mi zanemarjamo 
Božjo besedo, ker strežemo pri mizi. 
Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem 
mož, ki uživajo ugled in so polni Duha 
in modrosti, in določili jih bomo za to 
službo! Mi pa se bomo posvetili molit-
vi in oznanjevanju besede.« Množica 
je predlog soglasno sprejela. Izvolili 
so Štefana, moža, ki je bil poln vere 
in Svetega Duha, Filipa, Prohorja, 
Nikánorja, Timona, Parmenája in 
Nikolaja, spreobrnjenca in priseljenca 
iz Antiohije. Predstavili so jih apos-
tolom in ti so med molitvijo položili 
nanje roke.

Sveti red diakonata je imela ka-
toliška Cerkev v veliki časti že od 
prvih apostolskih časov. O tem 
pričuje Pavel, ki naroča pozdrave 
zanje hkrati s pozdravi za škofe in 
uči Timoteja, kakšne kreposti in 
duševne lastnosti morajo imeti, da 
bodo mogli biti vredni svoje službe.
Diakon se posveča duhovnemu 
služenju sočloveku. Njegov cilj je 
biti na razpolago vsem. Diakoni la-
hko krščujejo, poročajo in pokopa-
vajo, pridigajo, poučujejo verouk, 

SVETA MAŠA
BOGOSLUŽNI 
SODELAVCI 
DIAKON
Aleš, župnik

delajo z ostarelimi ali pa duhovno 
oskrbujejo posameznike. Kjer ni 
duhovnika, vodijo tudi bogosluž-
je Božje besede. Diakoni so lahko 
samski moški (v celibatu) ali pa 
poročeni (stalni diakoni). Cerkve-
no pravo na osnovi tradicije Cerkve 
določa, da so diakoni lahko le moš-
ki. Pogoji: razpoznan duhovni pok-
lic s strani cerkvene avtoritete. Dia-

koni naj se kot služabniki Kristusa 
in Cerkve varujejo vsake nepošte-
nosti in se vedno trudijo ugajati 
Bogu, »pripravljeni za vsako dobro 
delo« za blagor ljudi. Zaradi spre-
jetega svetega reda se morajo mno-
go bolj kot drugi odlikovati v litur-
gični dejavnosti, v skrbi za molitev, 
božji službi, pokorščini, ljubezni in 
čistosti.

Prihodnjič: Delivci svetega obhajila
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Izjemno veseli in hvaležni smo lahko, da 
imamo v župniji tako gorečega in priza-
devnega diakona, kot je Tadej Sadar. V 
kratkem pogovoru je orisal svojo vlogo.

Lahko opišete, kakšna je “predz-
godba” vašega diakonskega 
posvečenja pred dobrimi osmimi 
leti? 
Seveda se vse začne pri družini. Moja 
je bila ... recimo zanimiva. Gotovo jo je 
zaznamovalo veliko molitve, predvsem 
tiste v stiski. Huda bolezen v zibelki je 
gotovo botrovala številnim pogledom 
navzgor in prošnjam Gospodu. Včasih 
si mislim, da se je name očitno “nalep-
ilo” veliko očenašev in zdravamarij. Ko 
gledam prehojeno pot, je težko ne vi-
deti Božje bližine.

Katera vloga v župniji vam je v na-
jvečji izziv?
Pripraviti ljudi, da bodo prijazni drug 
do drugega! Čeprav skušam razumeti 
vsakega posameznika in ga sprejeti z 
vsemi življenjskimi križi, ne razumem, 
zakaj moramo biti drug do drugega za-
držani ali celo ignorantski. 

Če se nazivamo z “bratje in sestre”, 
potem to bodimo, sicer bomo tudi mi 
dobili nalepko “fake news” (lažne nov-

NAJVEČJI IZZIV JE 
VEČNO ISKANJE 
KRŠČANSKE 
PRISTNOSTI
Lojze Grčman

ice) in bomo zgrešili naše temeljno 
poslanstvo, oznanjati veselo novico. 
Današnji človek je naveličan vsega, kar 
ni pristno. Kar poglejte police v trgov-
inah: BIO, PRESNO, NARAVNO ... To 
velja tudi za odnose. Če ne bomo po-
kazali, da kot skupnost znamo ustvar-
jati in živeti v pristnih odnosih, nismo 
izpolnili svojega smisla kot kristjani.

Lahko malce opišete, kako nas-
tajajo vaše zelo nagovarjajoče in 
spodbujajoče pridige? 
Na pridigo se pripravljam vsaj nekaj 
dni in vložim toliko časa, kot je le 
mogoče. Pregledam vse mogoče vire, 
da prepoznam vsebino sporočila, ki ga 
nato skušam “prevesti” v sodobni čas. 
Resnično upam, da mi uspeva.
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še sredi življenja? Duhovnik mu 
je dejal, naj ob bolečini poskuša 
misliti na svoje poslanstvo. Kako 
lahko ima človek, ki je zbolel in ki 
komaj prenaša svoje trpljenje, ko 
zanj skrbijo drugi, kakšno nalo-
go, kako lahko še pomaga? Komu 
posveti bolečino? Duhovnik mu je 
položil na srce, da naj svoje trpljen-
je posveti za nove duhovniške pok-
lice. Njegovo bivanje je v hipu dobi-
lo pomen. »Trpim za nove duhovne 
poklice, ni zaman ta bolečina, ni 
brez smisla moje življenje, še ima 
poslanstvo.« 
Res pa se človek ne more pois-
tovetiti z bolečino drugega člove-
ka, če tega ni sam doživel. Lahko 
je govoriti, ko nisi sam v stiski, in 
vendar tudi pravijo, da vsak nosi 
svoj križ, vsakemu se zdijo njegove 
težave najtežje, njegovo breme 
najhujše. Šele potem ko se vživiš 
v stisko drugega, vidiš, da tvoje 
težave sploh niso tako velike, da so 
to majhne preizkušnje, in veš, da 
za dežjem posije sonce, noči sledi 
dan, da si v naravi sledijo letni časi 
in da rastline umirajo in spomla-
di se začne novo življenje. Mame 
vemo, kako velika bolečina je po-
rod. Misliš, da se ne bo dalo zdržati 
in vendar rojstvo otroka izbriše vse 
hudo, pozabiš in se veseliš. Smrt 
in življenje nas ves čas spremlja-
ta. Hvaležna sem, da sem s staro 
mamo preživela toliko lepih tre-

ALI IMA TRPLJENJE 
SMISEL?
Milena Černe

Kako bi lahko imelo nekaj, kar boli 
in je neprijetno, smisel, pomen? 
Nekaj, česar se vsi otepamo in če-
sar si ne želimo. Danes še posebno 
živimo v času, ki priznava samo 
ugodje in zdravje, v času, ko bi 
smrt radi kar prezrli, da bi izbrisali 
iz našega življenja vsako misel na 
konec in trpljenje. Vsi moramo biti 
lepi, mladi, uspešni, iz svojih do-
mov smo pregnali rojstvo in smrt. 
Rodimo se v porodnišnici in umre-
mo kje izven domače hiše. 
Kako bi lahko imelo trpljenje smi-
sel? Ob smrti dragega prijatelja 
smo se to večkrat spraševali. Zakaj 
trpljenje? Spremljali smo njegovo 
bolezen in umiranje. To je bil šok, 
saj je zahrbtna bolezen prišla sre-
di njegovih načrtov in še v polno-
sti življenja, in vendar smo vide-
li, da se telo spreminja in da naš 
prijatelj zelo trpi. Ni tožil o svojih 
bolečinah, toda zadnji trenutki so 
bili težki zanj in za družino. Zakaj 
tolikšno trpljenje, smo se spraševa-
li? Kaj reči ob smrtni postelji? Sk-
upaj smo se družili in imeli mašo. 
Duhovnik ga je poskušal potolažiti 
in osmisliti to strašno preizkušnjo. 
Komu posvetiti to trpljenje, kako 
zdržati, kako sprejeti smrt, če si 
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nutkov in ne mislim na bolečino ob 
njeni smrti, ampak na njeno živo 
podobo, njena čudovita dejanja in 
dobroto. Ob smrti jo je stric Janez 
držal za roko, še danes se spomin-
jam, kako sem tekla v »farovž« 
telefonirat v službo, da je prihitel 
domov. Takrat še ni bilo doma tele-
fonov. Ko je umirala mami, so me 
prišli iskat v službo in njene zadnje 
trenutke smo bili zbrani ob njeni 
domači postelji vsi družinski člani, 
zdravnica in duhovnik. Bolezen v 
hipu lahko konča človekove san-
je, vsi njegovi načrti se sesujejo, 
ima samo eno željo: ozdraveti. 

Kar naenkrat se misli vrtijo okoli 
končnosti. Še razmišljam o dragih, 
ki so bili na smrtni postelji, in čim 
bližje so spomini, tem bolj boleči 

so še. Neki umirajoči prijatelj je 
bil pogumnejši od mene, nisva se 
pogovarjala o smrti, toda ves čas 
jo čutiš in zapomnila sem si vsako 
njegovo besedo. Dejal je: » Toliko 
bitk sem že dal skozi, pa bom tudi 
to.«
Ob letošnji postni duhovni pripra-
vi nam je župnik Aleš podaril križ 
in z njim nalogo, naj ga komu po-
darimo, komu, o katerem vemo, da 
trpi, da mu bo prek križa uspelo 
premagati bolečino in doseči svet-
lobo. Nekdo od prijateljev je dejal, 
da ga bo podaril paru, ki je v krizi 
in ne najde več smisla skupnega 
bivanja. Križ kot simbol nas spom-
ni, da ne gre brez trpljenja, da ni 
samo velika nedelja, da je tudi ve-
liki petek, da pa temi vedno sledi 
svetloba, da ima trpljenje smisel. 
On je trpel za nas, Bog ga je določil 
za odrešenjsko poslanstvo. Je-
zusovo trpljenje je gotovo imelo 
smisel. Premagal je smrt, oznanjal 
čudovite besede, da naj se ljubi-
mo med seboj. Sposodila si bom 
besede pokojne prijateljice, ki je 
v nekem trenutku vzkliknila: »Saj 
razglašam, oznanjam to ljubezen 
kot novovstali Kristus.« Ja, razda-
jajmo, razglašajmo to njegovo 
ljubezen. Ljubezen je velikonočna. 
Neogiben del ljubezni je trpljen-
je. Apostoli so bili veseli, da so tr-
peli za Kristusa in svetniki so bili 
hvaležni za trpljenje.
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Draginja je grozna. Nekaterih stvari 
sploh ni več mogoče dobiti, kot npr. 
blago za obleko. Le v zameno za živila 
da še kak trgovec. Tudi kava je pošla že 
iz prometa; tobakarji imajo pičlo od-
merjene merice tobaka, ki jih dobivajo 
vsak teden.
Vojaki, ki so bili nastanjeni v društ-
vu in v stari šoli, so bili zelo nadležni 
ljudje, nekateri izmed njih so bili pa 
kar pravi lopovi. Nobena stvar ni bila 
varna pred njimi. 12. januarja so odšli 
iz društva vojaki. Pokazalo se je, da so 
zelo veliko škode napravili. Vlomili so 
v omaro za garderobo in so iz nje vze-
li veliko obleke: nogavic čez 30 parov, 
vse šolnje za telovadce, nekaj srajc za 
naraščaj, plašče, celo tri vrvi od kulis 
so odvezali. Škoda bi bila po tej drag-
inji gotovo 800 – 1000 kron. Župnik 
je naznanil, dobil pa je za vse bore 100 

NITI ČASA
ZAPISI IZ KRONIKE 
ŽUPNIJE SOSTRO
Leto 1918, zapisal župnik Martin Poljak; 
pripravila Barbara Feguš

kron odškodnine.
V hlevu je nastanjenih osem vojaških 
konj. Uboge živali so prišle semkaj 6. 
januarja lepo rejene, ker pa dobe krme 
komaj toliko, da ostanejo pri življen-
ju, so konji vsi shujšani, sama kost in 
koža. Tudi vojaki, ki jim strežejo, do-
bijo zelo malo hrane. Vojaki, ki so nas-
tanjeni v našem hlevu, so Čehi, mirni 
in poštenega vedenja, samo k sv. maši 
pa ne gre nobeden. Vojska je res podi-
vjala že vse ljudi.
Vojaki so bili odšli s konji 9. marca od 
tukaj na Gorenjsko v Hotič, a so se vsi 
čez teden zopet vrnili. Nastanili so 
tu v župnijskem hlevu tri pare konj. 
En par so pozneje premestili drugam, 
pripeljali so semkaj eno molzno kra-
vo. Pri konjih so bili za straženje trije 
Madžari; dva izmed teh sta bila zelo 
razposajena – bila sta oba moža ožen-
jena, ki sta imela doma ženo in otroke. 
Pa tudi surova sta bila. Na veliki petek 
sta nabila na vrata živega netopirja, 
menda hoteč zasramovati Kristusa na 
križu. Dekli sta pokazala, češ, poglej, 
saj veš, kaj je danes. 
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Pobožnost križevega pota, Via Cru-
cis, se je razvila kmalu po Jezuso-
vi smrti. Verniki so hodili po poti, 
ki jo je prehodil Jezus od Pilata 
do Golgote po ulici Via Dolorosa - 
Žalostni ulici. Frančiškovi bratje so 
v času križarskih vojn to pobožnost 
prenesli v Evropo. Ljudje so križeve 
pote sprva postavljali v naravi, 
predvsem po hribih in gričih, nato 
pa so jih v raznih oblikah prilagodi-
li tudi za cerkve. Število in vsebina 
postaj se je skozi leta spreminjala; 
današnjo obliko štirinajstih postaj 
je v začetku 18. stoletja zavzeto 
širil sv. Leonard Portomavriški, ki 
je deloval v Italiji. Posvetil naj bi 
kar 576 novih križevih potov.
Ohranjanje te pobožnosti in spo-
mina na Jezusovo trpljenje ohran-
jamo tudi v Sostrem. Vsak postni 
čas z molitvijo, v letošnjem pasto-
ralnem letu pa smo v naši župniji 
dobili prvi križev pot v naravi – na 
griču sv. Urha, ki tudi sam nosi svo-
jo zgodovino trpljenja. Križev pot, 
ki se vije od spodnjega parkirišča 
pod cerkvijo po poteh ob gozdu do 
cerkve, so postavili jeseni. Ob poti 
boste opazili sive kamne z vklesan-
imi rimskimi številkami štirinajs-

BLAGOSLOV 
KRIŽEVEGA POTA 
NA SV. URHU

tih postaj. Ti kamni so pred zadnjo 
obnovo župnijske cerkve bili del 
vhodnih stopnic.
Na prvo postno nedeljo, 10. 3., je 
župnik Aleš novi križev pot bla-
goslovil. V lepem številu se je odvi-
la molitev križevega pota z naslo-
vom »Bog se razodeva v šibkosti« 
avtorja Jeana Vanierja, ustanovi-
telja skupnosti Barka.
Vabljeni, da se večkrat sprehodimo 
ob teh postajah in se spomnimo na 
pot ljubezni, ki jo je Kristus pre-
hodil za nas.

Barbara Feguš

Skeniraj QR kodo s svojim 
telefonom, da si ogledaš 

galerijo slik na spletni 
strani.
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ZAHVALNO 
ROMANJE V RIM
Aleš, župnik

Zahvalno župnijsko romanje v Vati-
kan, Rim in Assisi, ki je bilo od 25. 2. 
do 1. 3., je Bogu hvala zelo lepo mini-
lo. Veseli in zadovoljni smo bili, da 
smo lahko preživeli nekaj lepih dni in 
ur, ki so nas povezale med seboj in z 
Bogom. Duhovno okrepljeni smo se 
vrnili na svoje domove. Nekaj vtisov si 
lahko preberete v mislih udeležencev. 
Dva listka z mislimi oziroma vtisi sem 
nekam založil. Dotičnima se globoko 
opravičujem.

Agata: Bogato duhovno in strokovno 
doživetje.
Anton: Videti in stati na grobovih 
svetnikov in začetnikov krščanstva 

Petra in Pavla ter največjega reforma-
torja katoliške Cerkve svetega Frančiš-
ka Asiškega, je prav posebno doživetje 
in potrditev v veri v Jezusa Kristusa.
Anže: Življenje je prekratko, da bi si 
ogledali vse o krščanski veri.

Božica: Vsak dan je novo izkustvo. 
Zahvaljujem se ti Gospod za vsak dan 
posebej, ki sem ga preživela na roman-
ju ter blagoslova, ki sem ga bila delež-
na. Hvala ti Gospod za župnika Aleša, 
ki nas je popeljal na to romanje.
Cvetka: Ob pogledu na papeža, ki mu 
dvignejo otroka, da ga poljubi, so se 
mi orosile oči. In še veliko stvari mi je 
prišlo do srca. To je to.

Darinka: Višek romanja je bila avdi-
enca svetega očeta, papeža Frančiška, 
ki bo za vedno ostala v mojem srcu 
zapisana kot prečudovita. Doživela 
sem notranji mir. Rim – Vatikan – As-
sisi, to moraš samo doživeti.
Darja: So dnevi, ki minejo, da sploh 
ne opaziš in so dnevi, ki jih nikoli ne 
pozabiš. Lepo in nepozabno romanje.
Darja: Toliko lepih in neverjetnih st-
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vari in čudes, pa nobena ne bi imela 
svoje vrednosti brez duhovnega name-
na.
Dragica: Bogu hvala za vse dožive-
to. V srce se mi je vtisnila sveta maša 
v Porciunkuli, kjer je bil začetek 
Frančiškovega delovanja.
Fani: Usmiljenje pride po kapljicah in 
bolečinah.
France: Na romanju smo doživeli ve-
liko lepih trenutkov, tako duhovnih, 

kot raznih obiskov prečudovitih cerk-
va in drugih zgodovinskih znamenito-
sti. Srečanje s papežem mi bo ostalo v 
večnem spominu; posebno še toplina 
in pozitivna energija, ki jo izžareva.
Irena: Doživeti bližino in blagoslov 
papeža Frančiška je milost, ki sem jo 
doživela na našem romanju v Rim.
Irena: Zelo lepo romanje. Veliko 
videli, dobra družba in dobri odno-
si. Duhovno doživetje pri avdienci, 
pri maši v katakombah in pri maši 
v Assisiju. Bilo je romanje, ki ga pri-
poročam vsakemu.
Janja: Na romanju me je najbolj na-
govorila Porciunkula in to, da sem bila 

deležna te milosti, da sem bila pri sve-
ti maši na kraju, kjer so bili pokopani 
prvi kristjani.
Janko: Zahvalno romanje v Rim je 
bilo zame posebna priprava v večno-
sti. Posebno bližino Boga sem doživel 
v Assisiju na grobu svetega Frančiška. 

To mi je dalo novih moči za poglo-
bitev vere in življenja v duhu svete-
ga Frančiška. Bilo je zares globoko 
doživetje. Želim si, da bi ga doživel 
vsak župljan.
Jožefa: Molila bom, da bi bilo v da-
našnjem času veliko Klar in Frančiškov.
Jure: Veliko sem slišal, videl in bral o 
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Rimu in Assisiju. Sem navdušen nad 
mestoma, ko sem ju videl še v živo.

Katarina: Romanje v Rim je bilo lepo, 
a nisem vedela, da bo toliko stopnic, 
da bi skoraj prišla do nebes.
Ljubica: Sloga, strpnost in skupna 
duhovna misel, kar nas odlikuje … je 
pripomoglo do enkratnega romanja, ki 
nas je duhovno precej okrepilo.
Majda: Bilo je čudovito, a zelo napor-
no. Videli smo zelo veliko, a najlepši 
vtis sem odnesla v Vatikanu pri pa-
pežu.
Marija: Kako lepo Bog – Oče poskrbi, 
da doživim, kar se mi nikoli ni zdelo 
uresničljivo.
Marija: Na romanju sem doživela 
radosti in milosti. Ne morem opisa-
ti, to moraš doživeti. Dotaknile so se 
me besede – misli našega župnika pri 
svetih mašah. Smernice so me odpel-
jale v globoko razmišljanje. Veseli-
la sem se druženja z ljudmi, katere 

poznam samo bežno. Skratka, bilo je 
lepo duhovno, doživeto in nepozabno. 
Hvala vsem in vse dobro!
Marija: V veliko veselje mi je, da naš 
papež Frančišek opravlja svoje poslan-
stvo pod imenom Frančišek.
Matej: Bilo je zelo poučno, ni pa bila 
zapostavljena niti duhovnost. Občas-
no je sicer prihajalo do ‘’trka civili-
zacij’’, kar pa je minilo brez večjih pos-
ledic :)

Mateja: Všeč so mi bili zanimivi 
ogledi veličastnih cerkva in drugih 
znamenitosti s kulturno – zgodovins-
kega vidika. Krasno doživetje je bilo na 
avdienci s papežem Frančiškom, kjer 
smo prejeli tudi apostolski blagoslov. 
Hvaležna sem za duhovne spodbude 
našega župnika Aleša. Mesto Assisi 
diha mir in dobro s svetim Frančiškom 
in sveto Klaro.
Mihaela: Prvič sem bila na takem 
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romanju, zato nisem vedela, kaj naj 
pričakujem – potem pa – sem se pre-
pustila in vsrkavala bogato pričevanje 
vere, kulture in tudi prijetnega vzduš-
ja! Vsa čast vodiču g. Klemenu in g. 
župniku Alešu za vodenje. (Op: Mož se 

zdaj boji, da mi to ne bo prišlo v na-
vado.)
Mija: Prišla, videla, uživala!
Mojca: Na romanju so se me poleg pri-
jetne romarske druščine, obiska svetih 
mest in prijetnega vodstva g. Klemena 
najbolj dotaknile svete maše z nagov-
ori našega župnika Aleša; še posebno v 
katakombah in Porciunkuli.

Pija: Uživala v umetnosti in zgodovi-
ni.
Robert: Hvala Bogu in ženi, da sta 
me pripeljala na to romanje. Ne vem, 
če bom še kdaj v petih dneh na petih 
tako lepih krajih pri sveti maši. Pri-
jetno druženje z drugimi romarji in 
Božja bližina, mi bodo ostali v lepem 
spominu.
Vid: Videli smo stavbe, o katerih smo 
se učili in brali.
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V nedeljo, 3. februarja, smo se z 
župnijskim Otroškim pevskim 
zborom sv. Lenarta odpravili na 
tradicionalno Don Boskovo srečan-
je otroških pevskih zborov na Ra-
kovniku. Celo leto nas je kar 55 
zborov iz vse Slovenije pridno 
vadilo pesmi, vsak pod vodstvom 
svojega zborovodje, da se je na dan 
dogodka lahko toliko glasov zlilo v 
čudovito harmonijo, ki je pobožala 
ušesa poslušalcem, ki so prišli, pa 
tudi nam.
Skupaj smo se odpeljali, eni z avto-
busom, drugi s starši, na nepozab-
no dogodivščino. Ko smo prispeli v 
rakovniško župnijsko cerkev Mar-
ije Pomočnice, so nas organizator-
ji dogodka, vseh 800 (!) pevcev, 
postavili v enoten zbor. In ver-
jemite, prava umetnost je, da tako 
velik zbor stoji v prezbiteriju ra-

SREČANJE 
OTROŠKIH 
PEVSKIH ZBOROV

kovniške cerkve, ki ni tako majhna, 
in na znak dirigentke Polone Stegu 
skupaj z orkestrom začne peti in 
igrati. Vendar ko se srečajo glasbe-
niki na kupu, je tako kot v njihovih 
notah - vsaka nota in violinski kl-
juč na svojem mestu.
Po vaji smo imeli čas za družen-
je in malico, ki je minil zelo hitro, 
saj smo že nestrpno pričakovali 
začetek maše. Med njim je nasta-
la tudi spodnja fotografija – navi-
hana, kot smo tudi sostrški pevci. 
In kaj kmalu so začeli prihajati 
poslušalci, zato smo se še zadnjič 
upeli in si zašepetali: »Srečno.« In 
nam je uspelo – pričarati nas-
meške. In stavim, da se je smejalo 
tudi Njemu, ki smo ga prišli počas-
tit s svojim talentom.
Po koncu nas je pričakalo naše na-
jbolj zvesto občinstvo, ki smo se ga 
tako zelo razveselili – naši starši. 
Ponosno so objeli svoje otroke in 
odpravili smo se proti domu, za 
nepozabno izkušnjo bogatejši in 
hvaležni, da smo del tako velike 
zgodbe.

Petra Sadar
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Cerkev sv. Urha je bila zgrajena v 
srednjem veku. Po nekaterih po-
datkih je stala že v 15. stoletju, o 
njej je pisal J. V. Valvasor v knjigi 
Slava Vojvodine Kranjske. Po dru-
gi svetovni vojni je bila naciona-
lizirana, vsa notranja oprema pa 
uničena. Od leta 1994 spet služi 
svojemu namenu, za kar gre ve-
lika zahvala pokojnemu p. Mirku 
Pihlerju, mnogim Dobrunjcem in 
Sostrčanom.

Sveti Urh, cerkev in njena okolica, 
je kraj, ki je bil močno zaznamo-
van s krvjo, sovraštvom, z manip-
uliranjem, lažjo, hkrati pa tudi z 
molitvijo, daritvijo in dobrimi deli. 
Zlasti Dobrunjci so se zaradi vsega 
trpljenja in zgodovine identificirali 
s to cerkvijo in veliko naredili, da 
je lahko to spet kraj molitve. Bogu 
hvala!

Iz vsega napisanega je razumen 
vsak strah, vsak dvom, ki se poja-
vi, ko se na Svetem Urhu naredi ali 
uvede kaj novega ...
Pred leti smo na srečanju ŽPS ures-
ničili pobudo, da se bo tam vsak 
mesec darovala sveta maša ali za 

MOLITEV 
PRAVOSLAVNIH 
BRATOV NA 
SV. URHU

mir ali za vse žrtve vojn in po nji-
hovem koncu, kar je naš kamenček 
molitve k spravi slovenskega naro-
da. Pa nekaterim, tudi vernim lju-
dem, to ni prav. Žalostno.

Januarja letos je prišla prošnja Pra-
voslavne Cerkve v Ukrajini, da bi 
tu enkrat mesečno obhajali mašo, 
molili za spravo, mir, blagoslov. Iz 
poročil vemo, da je bila tudi Ukra-
jina zelo zaznamovana z vojno, 
ločitvijo, s trpljenjem - še ne tako 
dolgo nazaj. 

Ukrajinska skupnost v Sloveniji 
ima zelo dobre in pozitivne stike 
s Cerkvijo na Slovenskem. Molitev 
se je zahvaljujoč Božji milosti in 
slovenskemu razumevanju slišala v 
številnih rimokatoliških cerkvah – 
največ v cerkvi sv. Roka v Dravljah 
in v cerkvi sv. Danijela v Štanjelu. Z 
ozirom na slovensko dobrosrčnost 
so prosili nadškofa msgr. Stan-
islava Zoreta, da bi jim omogočil  
uporabo cerkve sv. Urha za izved-
bo svetih maš. Gospod nadškof je 
prošnji ugodil. To je velik korak k 
ekumenizmu, molitvi za edinost 
kristjanov. 

Pravoslavna Cerkev v Ukrajini se z 
globokim spoštovanjem zahvaljuje 
krajanom Sostra, zlasti in v veliki 
meri Dobrunjcem, saj bodo lah-
ko zaradi njihove odprtosti njeni 
verniki molili za spravo in mir v 
tem svetem prostoru.

Aleš, župnik
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RAZVEDRILO
Katarina Trkov

40 dni brez alkohola
Med nekaj sostrskim župljani pote-
ka debata, kako težka je postna ak-
cija 40 dni brez alkohola. Eden od 
njih pripomni: »Čisto lahko. Lani 
sem to opravil v pol ure.«

Kaj je velika noč?
Tri blondinke so umrle in prišle pred 
nebeška vrata. Sveti Peter jim pove, 
da morajo pred vstopom odgovori-
ti na eno preprosto vprašanje. Pe-
ter vpraša prvo blondinko: »Kaj je 
velika noč?« Ona: »To je pa lahko, 
to je praznik v novembru, ko se 
sreča cela družina, je purana in so 
hvaležni…« »Ni res,« odvrne sveti 
Peter in se obrne k drugi blondinki: 
»Kaj je velika noč?« Ona odgovori: 
»Velika noč  je praznik v decembru, 
ko postavimo drevesce, ga okrasi-
mo, si izmenjamo darila in praz-
nujemo Jezusovo rojstvo.« Sveti 
Peter jo nejeverno pogleda, zmaje z 
glavo in se pogleda še zadnjo ter jo 
vpraša: »Kaj je velika noč?« Tretja 
se samozavestno nasmehne: »Vem, 
kaj je velika noč. Velika noč je na-
jvečji krščanski praznik, ki izhaja 
iz judovskega praznovanja pashe. 
Jezus in njegovi učenci so jedli zad-
njo večerjo, nato je Juda izdal Jezu-
sa Rimljanom. Rimljani so Jezusa 
križali, prebodli so mu stran in ga 
kronali s trnjevo krono. Pokopali 

so ga v bližnjem vrtu in zapečati-
li grob s skalo.« Sveti Peter je na-
vdušen. Blondinka pa nadaljuje: 
»Skalo potem vsako leto umakne-
jo, da lahko Jezus pride ven in če 
vidi svojo senco, bo še šest tednov 
zime.«

Nebeška vojska
Franc gre iz cerkve, pri vratih sto-
ji pastor, da bi se kot po navadi 
rokoval z verniki. Ko pride Franc na 
vrsto, ga pastor potegne na stran 
in mu reče: »Pridruži se Nebeški 
vojski.« Franc: »Sem že v Nebeški 
vojski.« Pastor se začudi: »Zakaj pa 
te potem vidim samo za božič in 
veliko noč?« Franc mu zašepeta: 
»Jaz sem tajni agent.«

Judovski vitez
Jud čaka v vrsti, da ga angleška 
kraljica povitezi, za kar mora pok-
lekniti in povedati stavek v latinšči-
ni, medtem ko se ga ona dotakne z 
mečem po vsaki rami. Vendar ko 
pride na vrsto, zaradi treme poz-
abi latinsko besedilo. Da bi vsee-
no povedal stavek v tujem jeziku, 
se odloči, da bo citiral stavek iz 
obreda praznovanja pashe: “Ma 
nishtana ha layla ha zeh mi kol ha 
laylot.” Kraljica se zmedena obrne 
k svojemu svetovalcu in zašepeta: 
»Zakaj je ta vitez drugačen od os-
talih?«
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ZA NOVE ORGLE SO DAROVALI
Animatorji oratorija ob adventnem sejmu 700€; Anžič Marija 
500€; druž. Černe z Litijske 200€; druž. Habič 100€; druž. Ško-
da 50€; Lovše Anica 20€; Matos Milan 2500€; Matos Silva 2500€; 
Milena Lesar 100€; neimenovan 200€; ob pogrebu A. Matosa 
250€; ob pogrebu A. Pleška 180€; ob pogrebu F. Černe 1305€; 
Petrič Rozalija 100€; Selan Jana 200€.

Bog povrni za vsak vaš dar!

1. 4. – Karitas ob 17h, po sv. maši srečanje Frančiškovi popotniki.
2. 4. – Srečanje katehetov in katehistinj ob 18.30.
5. 4. – Obiskovanje bolnikov. Srečanje OFS po sveti maši.
6. 4. – Srečanje FRAME ob 20h.
7. 4. – 5. PN - Tiha, ob 20h srečanje 3. zakonske skupine.
8. -12. 4. – Spovedovanje veroukarjev.
9. 4. – Priprava na krščevanje ob 17h.
12. 4. – Dekanijsko spovedovanje mladih. 2. zakonska skupina ob 20h.
13. 4. – Ministranti ob 10h. Ob 20h Taizéjska molitev.
14. 4. – Cvetna nedelja (pasijon ob 9h berejo študentje). Nedelja 
krščevanja.
15. 4. – 5. 5. – Ni verouka (velikonočne in prvomajske počitnice).
15. 4. – Obiskovanje bolnih in ostarelih. Mladi v poklicu ob 20h.
16. 4. – Obiskovanje bolnih in ostarelih. Župnijsko spovedovanje od 
16h do 18h.
18. 4. – Veliki četrtek: ob 9h krizmena maša v ljubljanski stolnici; ob 
18h ministrantske vaje; ob 19h sv. maša – obredje velikega četrtka in 
molitvena ura pred Oljsko goro oz. ječo (molitveno uro pripravijo Mla-
di v poklicu); duhovni pomočnik bo pol ure pred, med in po sv. maši na 
voljo za sv. spoved.

Koledar se nadaljuje na zadnji strani. ->

ŽUPNIJSKI KOLEDAR 
ZA APRIL 2019



ŽUPNIJSKI KOLEDAR 
ZA APRIL 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
Torek: 8.00 - 9.00

Torek: 15.30 - 16.30
Petek: 15.30 - 16.30
ali takoj po sv. maši

SVETE MAŠE
NEDELJA: 7.00, 9.00, 19.00
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.

-> Prvi del koledarja je na prejšnji strani.

19. 4. – Veliki petek: ob 15h križev pot, 
ob 18h ministrantske vaje; ob 19h obredje 
velikega petka in molitvena ura pred Božjim 
grobom (pasijon berejo bralci; molitveno uro 
pripravijo mladinci); duhovni pomočnik bo 
pol ure pred, med in po obredih na voljo za sv. 
spoved.
20. 4. – Velika sobota: ob 7h blagoslov ognja; 
ob 9h izpostavitev Najsvetejšega in molitvena 
ura OFS; čez dan molitev pred Najsvetejšim 
in blagoslovi jedil; ob 17.30 ministrantske 
vaje; ob 19h velikonočna vigilija; duhovni po-
močnik bo po sv. maši na voljo za sv. spoved.
21. 4. – VELIKA NOČ; ob 6h vstajenjska pro-
cesija s sv. mašo, sv. maša še ob 9h.
22. 4. – Velikonočni ponedeljek; sv. maši ob 
9h in 19h.
26. - 28. 4. – Vikend za animatorje.
28. 4. – Bela nedelja, nedelja Božjega usmil-
jenja, sv. maša še v Zavogljem ob 10.30 (bla-
goslov konj in traktorjev) ter sv. maša še pri 
sv. Urhu ob 10.30.

Obiščite nas na 
prenovljeni spletni strani 
župnije! 

zupnija-sostro.com


