
Ste se kdaj vprašali, zakaj se božični čas 
konča s praznikom Jezusovega krsta 
(nedelja po prazniku treh kraljev), v Slo-
veniji pa je navada, da se kakšna božič-
na pesem zapoje še vse tja do svečnice 
(2. februar)?

Ker je praznik Jezusovega darovanja 
v Templju zadnji spomin na Njegovo 
otroštvo. 

Oblika in umestitev praznika je goto-
vo vsaj nekoliko povezana z rimskim 
poganskim praznikom (luperkalije), ob 
katerih so z baklami »strašili« in »pre-
ganjali« duhove prednikov.

Krščanske sveče imajo seveda blažji 
in globlji pomen. »Vosek, stenj, ogenj, 
zrak, vse se združi v barvasti plamen... 
Prižgana sveča je kot simbol individual-
izacije, na koncu zemeljskega življenja. 
Plamen je pogumna in krhka vertikala. 
Sveča je simbol vzpenjajočega se življen-
ja in duša obletnic.« (Slovar simbolov)
»Sveča simbolizira čisti in prvi vir svet-
lobe. Ko gori in sveti, izraža življenje, 

SVEČNICA
SPOMIN NA OTROŠTVO

posvečeno goreči, popolni ljubezni. 
Sveči je usojeno, da se tiho porabi, kot 
se naše življenje konzumira v neogibni 
drami srca.« (Papež Pavel VI)

Februar res ne bo ves v prazniku 
svečnice, pričujoči odlomki, ki opisu-
jejo simboliko praznika, pa govorijo o 
mnogih skrivnostih vere, ki ji pripada-
mo. 

Svetimo nekomu, ki bi brez naše luči 
zataval v temi, takrat se bomo darovali 
skupaj z Jezusom.

Tadej, diakon
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»Poklican sem, da na svetu 
postorim tisto, kar namesto mene 
ne more narediti noben drug in da 
v svetu postanem to, kar ne more 
postati nihče drug. Bog me je vkl-
jučil v svoj odrešenjski načrt in 
moj delež pri tem velikem delu je 
nenadomestljiv. Najsi sem bogat 
ali reven, ugleden in vpliven ali pa 
samo preprost človek – Gospod 
zame ve in me kliče po imenu.«

Ta bogata misel Johna Henrya 
Newmana o nenadomestljivi vlogi 
posameznega kristjana je v sozvoč-
ju z učenjem drugega vatikanskega 
cerkvenega zbora (1962–1965), 
ki je v marsičem spremenil in zaz-
namoval življenje vesoljne in kra-
jevne Cerkve. Med novostmi velja 
omeniti prenovljeno razumevan-
je Cerkve kot občestva, v katerem 

SVETA MAŠA
BOGOSLUŽNI 
SODELAVCI
Aleš, župnik

ima vsak posameznik svoje mesto 
in svojo vlogo. Kristus želi svoje 
pričevanje in služenje nadaljeva-
ti v našem prostoru in času, zato 
vsem krščenim daje delež pri svoji 
duhovniški, preroški in kraljevski 
službi. Laikom, ki so bili pred kon-
cilom v primerjavi z duhovniki in 
redovniki pasivna stran Cerkve, 
je poslej priznana in zaupana ak-
tivnejša vloga.

V Glasu župnije bomo tako v pri-
hodnje spoznavali kleriške in laiške 
službe, bogoslužne sodelavce, ki 
imajo radi Gospoda in Cerkev ter 
želijo svoje darove in talente dati 
na voljo tako na področju prosto-
voljnega kot tudi poklicnega ude-
jstvovanja. Udejstvovanje laikov 
ima v Cerkvi na Slovenskem lepo 
tradicijo. Mnogi možje in žene 
danes delujejo na oznanjevalnem, 
liturgičnem in karitativnem po-
dročju. 

Med bogoslužne sodelavce sodijo: 
duhovniki, diakoni, delivci svetega 
obhajila, bralci, ministranti, krasil-
ke in čistilke, pevci, organisti in 
zborovodje, pritrkovalci, zakristani 
(cerkovniki ali mežnarji), … 
Kjer odrasli, mladostniki in otro-
ci dejavno in na ustvarjalen način 
preživljajo prosti čas ter služijo ce-
lotni skupnosti, tam nastaja moč-
na skupnost in živa vera.

Prihodnjič: Duhovnik
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Begnuci iz Goriške

Ko so Italijani zavzeli Gorico v začetku 
avgusta, so se morali tamkajšnji pre-
bivalci in iz sosednjih pokrajin izseliti. 
Prišlo je veliko družin in se naselilo v 
naši župniji skoro po vseh vaseh. Tu ni 
mogoče zamolčati umazanega nastopa 
predsednika krajnega šolskega sveta 
nasproti župniku oziroma cerkvenemu 
predstojništvu.

Stara šola je bila zidana na cerkveni 
parceli in v šolskem poslopju je bila 
soba v pritličju na desno, do katere 
ima pravico vsakočasni župnik oziro-
ma cerkev. Do sedaj se še ni odrekla 
pravica župni cerkvi; letos pa je storil 
to samooblastno predsednik krajnega 
šolskega sveta. Tako umazanost naj 
vedo še pozni rodovi, zato se zapiše ta 
dogodljaj.

Že leta 1915 precej v začetku vojske z 
Italijo se je naselila v stari šoli druži-
na iz Renč. Pogodba je bila pravilna. 
Priča pogodbe je bil gospod Rusjan, 
deželni tajnik, ki je izročil predsedni-
ku Melhiorju Keber 20 kron, nadučitelj 
Mihael Bregant in župnik Martin Pol-
jak. Družina je ostala na stanovanju 
do jeseni, nato odšla nazaj v renče, da 
pripravi vse potrebno za zimo, pustila 

NITI ČASA
ZAPISI IZ KRONIKE 
ŽUPNIJE SOSTRO
Leto 1916, zapisal župnik Martin Poljak; 
pripravila Barbara Feguš

je pa vso svojo opravo v stanovanju 
in tudi nekaj živil. Ko se je vrnila 11. 
avgusta 1916 nazaj, je župnik oddal 
cerkveno sobo še neki drugi druži-
ni. Predsednik ni hotel več priznati 
prejšnje pogodbe, sklical je sejo 28. 
avgusta 1916 pri kateri pa zadeve ni 
hotel dati niti na glasovanje, temveč 
rekel kar samooblastno, da morajo vsi 
stanovalci iz šole. Vkljub temu, da niso 
bili vsi navzoči istega mnenja, je šel 
takoj popoldne okrog 6h v staro šolo 
in vsem naročil, da naj gredo tekom 
tedna vsi venkaj! Ker v dveh dneh niso 
mogli dobiti stanovanja, sta šli dve 
ženi ga prosit, naj počaka do 1. okto-
bra, a je vztrajal in ukazal, da moraj za-
pustiti stanovanje do konca avgusta, 
torej tekom dveh dni, in njemu ključe 
pustiti. Tako je izgnal tudi stranko, ki 
je stanovala v cerkveni sobi in ključe 
shranil sam.  

(se nadaljuje …)

Šempeter, Gorica
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ti možgane. Z besedo lahko koga 
užalimo in ga zaznamujemo za vse 
življenje. Posebno otroci so zelo 
občutljivi in ne smemo jih prizadeti 
z naglimi, nepremišljenimi beseda-
mi, ki bi jim odvzele samozavest.  
Otroci so kot pivnik, vse slišijo, 
vidijo in čutijo, celo če ne izrečemo 
ničesar. Beseda je kot žoga, ki prile-
ti od nekod in se odbije nazaj. Če 
bomo hvalili, bomo tudi mi deležni 
pohval, če bomo mi prišli s prijazno 
besedo k človeku, se nam bo prijaz-
nost vrnila. Kako razorožijo čar-
obne besede: hvala, prosim, opro-
sti! Ne le besede, tudi nebesedna 
govorica je zgovorna. Nasmeh nas 
nič ne stane, razveseli pa sleherne-
ga človeka. Nasmeh razoroži, stisk 
roke in objem pa sta kot zdravilni 
obliž, po katerem hrepenimo. Smo 
to, kar govorimo, in to, kar misli-
mo. Misli sprožijo določene reak-
cije, misli so resnična moč. Platon 
je dejal, da če spremenimo svojo 
duhovno naravnanost, spremeni-
mo tudi resničnost. V Bibliji piše: 
»Človek je tisto, o čemer razmišl-
ja ves dan.« Vedno se s toplino v 
srcu spominjamo človeka, ki nam 
je naredil kaj dobrega, pa naj bo z 
besedo ali dejanjem. S hvaležnostjo 
nosimo v srcu ljudi, ki so zaznam-
ovali našo pot, bili kot svetilnik 
in svetel zgled. Stara mama me je 
učila moliti in mi je pripovedovala 
zgodbe, me uvajala v lepoto besede 

KULTURA
IN MI
Milena Černe

Za domače branje je bilo potreb-
no prebrati Biblijo (prilagojeno za 
srednješolce) in kar nekaj dijakov je 
protestiralo, zakaj morajo brati to 
knjigo. Pogovoriti smo se morali, da 
to ni le verska knjiga, da je to kul-
turna knjiga, je knjiga vseh knjig, 
je največkrat prevajana in je kultna 
knjiga. Skoraj ni likovnega umetni-
ka, kiparja, literata, ki ne bi v svoja 
dela vključil biblijskih motivov. To 
je naše izročilo, popis vrednot in 
zapovedi. Smo krščanska Evropa 
in na svoje korenine bi morali biti 
ponosni. Kultura pa niso le umet-
niška dela, to je vse naše ravnanje, 
obnašanje in oblačenje. Tudi način 
našega govorjenja. Ni nam vsee-
no, kako smo oblečeni. Kako pa je 
z govorjenjem? Besede nas opre-
deljujejo, povedo marsikaj o nas 
samih. Besede nas božajo ali ranijo. 
Veliko je odvečnih besed, veliko je 
jeznih, neprijaznih besed. Kletvice 
in grde besede so vsakdanjost in 
mnogi se niti ne zavedajo, da jih iz-
rečejo, so kot mašila, so besede, ob 
katerih ne razmišljamo in si samo 
damo duška. Se razjezimo in ob tem 
nam uide tudi kakšna neprimerna 
beseda. Preden izrečemo kakšno 
besedo, pravijo, bi morali vključi-
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in me tolažila ob neuspehih ter se 
veselila mojih zamisli , me spodbu-
jala, poslušala in razumela. Skupaj 
sva opravljali dela na njivi, travniku 
in v gozdu in nikoli ni prišla grda 
beseda iz njenih ust, čeprav so se 
nam »kulca« z nastiljem vred prevr-
nila, čeprav smo vse skupaj komaj 
privlekli iz gozda. Hvaležna sem 
ji za vse nauke, da mi je pokazala, 
da ni vse samoumevno. V njenih 
časih so bili otroci lačni, sedaj pa je 
preobilje. Hvaležni moramo biti za 
vse, da se lahko šolamo, da živimo 
v urejenem okolju, da smo zdra-
vi, da je voda pitna … Sodelavec v 
službi mi je pripovedoval, kako so 
pri starih starših morali hoditi zelo 
daleč po vodo, vsak dan dvakrat po 
bregu navzgor, in ko je bila voda v 
veži v čebru, je bila nedotakljiva, to 
je bil svet prostor, na katerega je 
babica budno pazila. 

Kultura je spoštovanje vrednot, 
ravnanje po vrednotah. S kulturo 
naj bi bilo prežeto vse naše živl-
jenje, naš odnos do stvari, pa če 
so še tako neznatne, naša skrb za 
okolje, naše odzivanje na probleme 
človeštva. Tudi to je kultura, da 
prepoznamo ničvredne filme, odd-
aje, ki poneumljajo in nas notranje 
ne bogatijo. Lani je bilo Cankarjevo 
leto, prebrali smo kakšno Cankar-
jevo knjigo več in se prepričali, da 
umetnik kaže ogledalo družbi. Zaz-
na njene napake, biča neumnost, 

spodbuja narodno zavest. Včasih 
tarnamo, da smo majhni,  da nas 
je malo, toda veličina naroda se 
ne meri po tem, kako številni so 
njegovi člani, ampak po tem, kaj ta 
narod ustvari, koliko ima pomem-
bnih likovnih, glasbenih, kipar-
skih del. Kako je ta narod prijazen 
in sočuten do bližnjih. Želimo si 
postati kulturni hram, domovina, 
v kateri bi se vsak dobro počutil in 
ne bi bilo lačnih otrok. Gostilničar 
Enes Musić s picerijo na robu Bi-
zovika deli hrano zastonj vsem, ki 
si obroka ne morejo privoščiti. So 
ljudje, ki jim je mar za druge, so 
ljudje, ki spoštujejo vsakega člove-
ka, so ljudje, ki gradijo boljši svet, 
ki so s svojim ravnanjem zgled in 
spodbuda za še boljši jutri.
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Kaj pomeni vera, duhovnost v mo-
jem življenju, v najinem zakonu? 
Ali znamo odkrivati živo vero, ki 
bo presegala moraliziranje, reguli-
ranje, v smislu kaj vse moramo še 
narediti, da bomo dovolj dobri? S 
temi uvodnimi vprašanji sta nas 
manjši sestri sv. Frančiška in brat-
je frančiškani na duhovnih vajah 
za zakonce v Tolminu povabi-
li k odkrivanju izvirov naše vere. 
Vikenda smo se udeležili tudi štirje 
zakonci iz župnije Sostro.

Rdeča nit naše poti je bil odlomek o 
Jezusu in Samarijanki iz Janezove-

»LJUBEZEN 
NIKOLI NE MINE«

ga evangelija, v pomoč nam je bila 
tudi Rupnikova upodobitev tega 
dogodka v mozaiku. Ob vodnjaku, 
ki predstavlja vir življenja, smo 
priča živemu srečanju, pristnemu 
stiku človeka in Boga: Samarijan-
ko, ki gre po vodo sredi najhujše 
vročine, da bi se izognila preziru 
Judov, ogovori Jezus. Ne obsoja 
je, ampak jo povabi v odnos: »Če 
bi poznala Božji dar in če bi vedela, 
kdo je, ki ti pravi: ›Daj mi piti,‹ bi 
ga ti prosila in dal bi ti žive vode.« 
Pogosto se nam dogaja, da pozabi-
mo na ta Božji dar – naše življenje, 
ki je že odrešeno, prerojeno v krst-
ni milosti, neprecenljivo dostojan-
stvo, ki ga daje Bog. Če želimo piti 
žive vode, pa moramo odpreti srce 
Bogu, ga vključiti v naše življenje. 
Le kar bo teklo čez Boga, se bo izčis-
tilo – na mozaiku lahko vidimo sk-
lenjen krog: žena izliva svojo vodo 
k Jezusu, ta pa ji podaja vrč žive 
vode. Bog želi piti iz naših vodnja-
kov, kakršni koli že so, želi se sreča-
ti z nami. Dokler se ne srečamo z 
Bogom na temeljni resnici, živa 
voda ne more teči, kajti življenje 
je tam, kjer je možnost resnice. Če 
je nekaj zgrajeno le na zunanjem 
izgledu, formi, se hitro poruši; če 
je Cerkev, župnija ali zakon dveh 
samo institucija, ne preživi. Mora 
biti odnos, občestvo, ki črpa iz stu-
denca žive vode. Tu smo povablje-
ni, da se odpremo, da stopimo v 

Barbara Feguš
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odnos. Tudi v našem zakonu mora-
mo z resnico stopiti pred moža, 
ženo, saj nas prav resnica ščiti pred 
tem, da bi izhode iskali drugje – v 
nezvestobi, ločitvi, pornografiji … 
Jezus nas ljubi, da bi se lahko odpr-
li pred Njim in pred bližnjim, in ko 
tako vstopimo v odnos, lahko črpa-
mo iz neskončnega vira ljubezni. 
Stik s sabo in z drugim lahko najde-
mo preko besed, iskrenega pogov-
ora – ko ubesedimo, kar se dogaja 
v nas, lažje odkrijemo našo prist-
nost. Živeti v pristnem odnosu do 
Boga, sebe, našega bližnjega pome-
ni izpolnjevati največje zapovedi: 
Ljubi Gospoda svojega Boga …, in 
svojega bližnjega, kakor samega 
sebe. Samarijanka je po srečan-
ju z Jezusom začutila ljubljenost, 
sprejetost, zato je lahko brez stra-
hu in sramu pričevala o srečanju z 
Odrešenikom. Tudi mi smo pova-
bljeni, da črpamo iz vodnjaka žive 
vode in postajamo Njegove priče 
tam, kjer smo: v zakonu, v druži-
ni, v župniji … In v tej pristnosti 
»ljubezen nikoli ne mine«.

Za konec pa še šala, ki nam je bila 
tudi na duhovnih vajah primer, kaj 
se zgodi, če ohranjamo le zunanjo 
formo brez prave vsebine:

Študentki sta v študentskem domu 
za kosilo pripravljali hrenovke. 
Pa ena izmed njiju poreže konce 
hrenovk in jih vrže v ponvo. Dru-
ga jo začudena gleda in vpraša: »Ti, 

zakaj pa tole tako narežeš?« »Ne 
vem, vedno smo tako doma delali. 
Bom vprašala mamo.« Doma res 
vpraša: »Mami, pa zakaj mi poreže-
mo konce pri hrenovkah?« »To že 
vedno tako delamo. Zakaj pa ne 
vem. Vprašaj babico.« In študent-
ka vpraša še babico: »Babi, pa zakaj 
mi to tako delamo?« »Tako je že od 
nekdaj. Pojdi vprašat prababico.« 
Študentka se odpravi v dom za 
ostarele, kjer živi njena že 97 let 
stara prababica: »Prababica, zakaj 
mi konce odrežemo pri hrenovkah, 
preden jih damo v ponvo?« »Kaj, a 
še vedno niste kupili večje ponve?!« 
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TRIKRALJEVSKA
AKCIJA
Lojze Grčman

Koledovanje je imelo na Sloven-
skem nekoč močno tradicijo. Po 
drugi svetovni vojni je običaj ne-
koliko zamrl, po osamosvojitvi 
pa spet zaživel, obujen z novim 
namenom.  

Tako danes že od praznika sv. Štefa-
na (26. decembra) pa do svetih 
treh kraljev (6. januarja) koledniki 
po vsej Sloveniji prinašajo ljudem 
veselo novico, blagoslov, voščijo, 
pojejo in obenem zbirajo prispevke 
za človekoljubne in pastoralne pro-
jekte slovenskih misijonarjev in 
misijonark po svetu.

Tudi v Sostrem so se zbrali na šte-
fanovo, približno 25 otrok je poro-
malo od hiše do hiše. “Običaj ima 
tradicijo. Lepo je, da naredimo 

nekaj dobrega skupaj z otroki,” o 
zadnji trikraljevski akciji pravi njen 
koordinator Miha Trkov in dodaja, 
da so bili otroci ob povratku “utru-
jeni, ampak veseli.”

Med potjo so se okrepčali s kosi-
lom družin, ki so se javile – tem še 
posebej lepa hvala –, veseli so bili 
čaja, domov pa so v žepih prines-
li tudi kakšno sladkarijo. Župlja-
ni ste za slovenske misijonarje in 
misijonarke zbrali 5.600 evrov.
Med koledniki je bila tudi Eva. 
“Lepo je bilo, ker sem videla, kje je 
kdo doma, in spoznala veliko novih 
ljudi. Všeč mi je bilo, da so nas pri-
jazno sprejeli,” se spominja svoje 
prve trikraljevske akcije. 
Na njej ni manjkalo niti zabavnih 
anekdot: “Ko smo prišli do neke 
hiše, nam je odprl gospod brez pu-
loverja. Dal nam je dar, naših voščil 
pa ni poslušal. Dejal je, da jih bo 
drugo leto, ko bo imel pulover.”
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ZGODBE V SLIKI IN BESEDI

LJUBEZENSKI
IZZIV
(FIREPROOF, 2008)

JEZUSOVO 
DAROVANJE - 
SVEČNICA

Urban Znoj

Iz molitvene revije Magnificat

»Nikoli ne zapusti svojega partner-
ja, še posebej, ko gori!«

Pred kratkim sem naletel na film, 
ki se mi zdi vreden ogleda, zato 
sem se odločil, da ga predstavim.

Ljubezenski izziv (Fireproof, 2008) 
je film posnet po istoimenski kn-
jigi. Spomni nas, kako lahko vsak-
danje življenje in rutina človeka 
posrka vase in mu počasi ukrade 
tisto, kar je najpomembnejše. 

Film govori o Calebu Holtu, ki je 
poklicni gasilec. Svoje delo opravl-
ja zelo srčno in zavzeto. Vsak dan 
rešuje življenja in pomaga ljudem. 
Po drugi strani pa njegovo življen-
je ne bi moglo biti slabše: z ženo 
Catherine sta v resni krizi, vsakod-
nevno se prepirata in se ignorira-
ta. Po hudem prepiru Catherine 
predlaga ločitev. Ko za ločitev izve 
Calebov oče, prepriča sina, da naj 
z ločitvijo počaka štirideset dni. 
Caleb sprejme ljubezenski izziv, le-
ta pa od njega zahteva mnogo več 
napora, volje in moči, kot je sprva 
mislil. Ali bo Calebu uspelo pon-
ovno osvojiti ženo, kljub temu, da 
se izogiba Božji ljubezni? Bo lahko 

Marija in Jožef želita pripelja-
ti novorojenega otroka k Božji 
navzočnosti, ki prebiva v templju 
– izbranem kraju srečevanja z Bo-
gom. Darovanje je v templju razo-
delo, da je Jezus prvorojeni Sin, 
posvečen Gospodu. To razodetje 
spreminja naš način pripadnosti 
Bogu. Kristusovi obiski templja v 
naslednjih letih so obnovili njego-
vo darovanje in razširili to otroško 
srečanje z Očetom. Na koncu pa se 
Kristus poistoveti s templjem. On 
je prebivališče Boga med ljudmi. S 
tem, ko Marija prinese svoje dete v 
tempelj, pripelje Jezusa in tudi vse 
nas k temu, kar v resnici smo.

ljubezen izkazoval, kljub temu da 
ga bo žena vedno znova zavračala?

Poglejte film in boste videli… 
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»Postavitev novih orgel v župnijs-
ki cerkvi na Brezovici se približuje 
zaključku - projekt z veliko začetni-
co in ponosom, saj ga župnija vodi 
in ga bo zaključila v celoti sama.

Čas negotovosti zadnjih let se 
počasi odmika v pozabo,« so leta 
2015 zapisali na spletnih straneh 
omenjene župnije.

Gradnja novih orgel je čas negoto-
vosti tudi za Sostro: »So glede na 
splošen upad nedeljnikov sploh 
potrebne, saj imamo kitaro! Inve-
stirajmo v ljudi, pastoralo mladih!« 
Vse to se podi po glavi marsikoga 
izmed nas.

V adventni predstavitvi je Tomaž 
Močnik predstavil zgodovino in 
razloge, zakaj “morejo orgle s svo-
jim zvokom čudovito povečati sijaj 
cerkvenih obredov ter duha silno 
dvigati k Bogu in k vzvišenim st-
varem,” (Drugi vatikanski koncil, 
1963).

V 3. st. pr. Kr. so jih iznašli v Egip-
tu, 1. st. po Kr. so se uveljavile v 
Evropi. Po zatonu zahodnega rims-
kega cesarstva so se orgle ohra-
nile le v vzhodnem in so se smele 
igrati le v prisotnosti cesarja. Leta 
757 jih je cesar Konstantin podaril 
frankovskemu kralju Pipinu (očetu 
Karla Velikega) in ga s tem priznal 
za sebi enakega. Prestavljene v 

POMEN ORGEL
V CERKVI
Silvestra Sadar

Aachen so postale prve cerkvene 
orgle. Počasi so si začele utirati pot 
v bogoslužje.  Najprej so nanje ig-
rali s pestmi, kasneje s prsti. »Or-
gelski repertoar od srednjega veka 
prek renesanse, baroka, klasike, ro-
mantike do sodobnosti je eden od 
stebrov kulturne zavesti Evrope in 
zahodnega krščanstva«, je še dodal.

Nove orgle v Sostrem lahko prispe-
vajo k ohranjanju krščanstva, 
večglasja, meditacije… Vložek 
vanje in v vzgojo bodočih mladih 
organistov je naložba, ki bo svoj 
odmev dobila predvsem v dušah 
ljudi, željnih lepega, eteričnega, 
presežnega… Če je vredno, naj pre-
sodi vsak sam.
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ŠALE
Ženske so lahko včasih pretirano 
zaskrbljene. Ko je Adam nekaj dni 
ostal pozno zunaj, se je Eva raz-
jezila: »Kje hodiš cele noči? Zagot-
ovo imaš drugo.« Adam se brani: 
»Ni res, ti si zame edina ženska na 
svetu.« Prepir se je nadaljeval do 
večera. Sredi noči pa Adama pre-
budi zbadanje v hrbet. Bila je Eva. 
»Kaj pa počneš?« »Štejem tvoja re-
bra.«

Katehet vpraša otroke: »Če prodam 
svojo hišo, avto in ostalo pre-
moženje ter dam denar Cerkvi, ali 
bom prišel v nebesa?«
Otroci v en glas: »NE!«
»Če vsak dan počistim cerkev, 
pokosim travo in vse pospravim, ali 

RAZVEDRILO
Katarina Trkov

bom prišel v nebesa?«
Otroci v en glas: »NE!«
»Kaj pa moram narediti, da pridem 
v nebesa?«
Iz zadnje vrste se oglasi mali 
Tonček: »Najprej moraš umreti.«

Božji smehljaji, 
        Sveto Pismo v karikaturah



ŽUPNIJSKI KOLEDAR 
ZA FEBRUAR 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, 18.00
Zadnja nedelja v mesecu:

sv. Urh: 10.30
DELAVNIKI:

pon, čet, pet, sob: 18.00
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.

1. 2. – Obiskovanje bolnikov. Srečanje OFS po sveti 
maši.
2. 2. – Svečnica; sveti maši ob 9h in 18h.
3. 2. – 4. NML; sv. Blaž: pri vseh sv. mašah blagoslov 
sv. Blaža in ofer za potrebe naše župnije; ob 20h 
srečanje 3. zakonske skupine.
4. 2. – Karitas ob 17h, po sv. maši srečanje Frančiškovi 
popotniki.
5. 2. – Srečanje katehetov in katehistinj ob 18.30.
8. 2. – 2. zakonska skupina ob 20h.
9. 2. – Ministranti ob 10h; ob 19h Taizéjska molitev.
10. 2. – 5. NML; ob 19h srečanje ožjega odbora anima-
torjev oratorija.
11. 2. – Mladi v poklicu ob 20h.
12. 2. – Priprava na krščevanje ob 17h.
16. 2. – Duhovna obnova za Frančiškove skupine; 1. 
zakonska skupina ob 20h.
17. 2. – 6. NML; nedelja krščevanja.
18. 2. – ŽPS ob 20h.
24. 2. – 7. NML; sv. maša še pri sv. Urhu ob 10.30.
25. 2. – 1. 3. – Zimske počitnice; župnijsko romanje v 
Rim; v župnijski cerkvi ni svetih maš.

Kolikokrat smo prosili, a nismo dobili? Ko-
likokrat smo trkali in naleteli na zaprta vrata? 
V teh trenutkih nam Jezus priporoča, naj vz-
trajamo in se ne vdamo. Molitev vedno spre-
meni realnost. Vedno. Molitev vedno spremin-
ja. Če se ne spremenijo stvari, se vsaj mi 
spremenimo, spremeni se naše srce. Jezus je 
obljubil dar Svetega Duha vsakemu moškemu 
in vsaki ženski, ki moli.

Papež Frančišek


