
V mrzlih in temnih zimskih dneh še s 
posebnim veseljem pozdravimo vsak 
sončen dan, njegovo toploto in svet-
lobo. Verjetno ste v naši cerkvi med 
jutranjo nedeljsko mašo že kdaj opazi-
li sončne žarke, ki sijejo skozi podobo 
Vstalega Kristusa na oknu in razsvetl-

jujejo prostor. Čudovita podoba tega, 
kar kristjani verujemo in v teh božičnih 
dneh praznujemo: »Resnična luč, ki 
razsvetljuje vsakega človeka, je prihaja-
la na svet.« (Jn 1, 9). Božje dete je roje-
no, da bi pregnalo temo in mraz iz naših 
življenj, potrebuje pa naš korak vere 
in zaupanja. »Razširi svoje srce, steci 

SONCE ŽIVLJENJA naproti soncu večne luči, ki razsvetljuje 
vsakega človeka: za vse sveti ta resnič-
na luč. A če bo kdo zaprl svoja okna, se 
bo skril luči, ki ne zaide,« so besede sv. 
Ambroža. Ne zapirajmo naših oken, ne 
zagrinjajmo zaves, ne prižigajmo umet-
nih luči – pustimo, da Odrešenik zasije 
skozi nas, pustimo, da v nas zažari 
njegova ljubezen. Skozi okno naše-
ga srca bo nato sijala tudi na vse ljudi 
okrog nas. 
Tudi sodelavci Glasa župnije si želimo, 
da bi bili tako okno, skozi katerega sije 
Kristus – da bi naše besede pomagale 
prebujati veselje nad življenjem in zave-
danje, da združeni v občestvu gradimo 
skupni dom – župnijo. Veseli smo vseh 
prebranih strani, odzivov, predlogov in 
pohval, ki nam jih namenite. Še naprej 
boste lahko prebirali o simboliki v bo-
goslužju, zapise iz župnijske kronike, 
osebna razmišljanja, razvedrilo, v le-
tošnjem letu pa tudi več o dogodkih v 
naši župniji in knjigah ter filmih vred-
nih branja oz. ogleda.
 V imenu vseh sodelavcev našega žup-
nijskega glasila vam želim blagoslovlje-
no novo leto – naj bo vsak dan obilno 
obsijan z Božjimi žarki vere, upanja in 
ljubezni.

Barbara Feguš, urednica
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Dalmatika je vrhnja obleka diako-
na. Sega do kolen, s širokima roka-
voma do lakta. Po mnenju mnogih 
izhaja ime iz besede Dalmacija, kjer 
so takšno obleko nosili pastirji.
Že v 2. stoletju so dalmatiko nosile 
ugledne cerkvene osebnosti. V 4. 
stoletju postane bogoslužna oble-
ka papeža in njegovih diakonov, 
kar je znamenje tesne povezanosti 
rimskih diakonov s papežem. V 5. 
stoletju so papeži dovoljevali. da 
so nosili dalmatiko tudi diakoni po 
cerkvah zunaj Rima. Od 9. stoletja 
pa je dalmatika po vsem Zahodu 
bogoslužna obleka diakonov.

Dalmatika je slovesna obleka in 
znamenje veselja. Zato je bila do 
12. stoletja vedno bela. Pozneje pa 
je bila iste barve kakor mašni plašč. 
Po obliki spominja na Kristusovo 
trpljenje, saj ima razgrnjena podo-
bo križa.

Vsemogočni Bog!
V prvem času tvoje Cerkve

so apostoli tvojega Sina
po nagibu Svetega Duha

izbrali sedem mož,
ki so bili na dobrem glasu,

da bi jim pomagali
pri vsakodnevni službi,
in bi se tako oni sami

SVETA MAŠA
DALMATIKA
Aleš, župnik

mogli bolj posvečati molitvi
in oznanjevanju besede.

Prosimo te,
ozri se na vse diakone.

Naj bodo vzor vseh kreposti:
Polni iskrene ljubezni,

skrbni za bolnike in uboge,
v oblasti ponižni,

neomadeževano čisti
in v duhovnem življenju urejeni.

Iz njihovega življenja
naj odsevajo tvoje zapovedi,

da bodo z zgledom svoje čistosti
Božje ljudstvo privabili k pos-

nemanju;
Po Kristusu, našem Gospodu.

Amen.

Prihodnjič: Bogoslužni sodelavci
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V januarju je zapadel velik sneg, goto-
vo 60 – 70 cm, ceste so morali preorati 
s cestnim plugom, da se je mogel vršiti 
redno vozni promet. Mrzlo je bilo zelo 
občutljivo.

Iz vojne črte so prihajala žalostna po-
ročila, koliko trpe naši vojaki zaradi 
mraza v daljni Galiciji. Zanimanje je 
bilo splošno. Dekleta Marijine družbe 
so začele nabirati prostovoljne prispe-
vke za vojake in so nabrale 102,50 
kron. Za ta znesek se je kupila volna, 
dekleta so pridno pletle nogavice, ro-
kavice in napestnice pod vodstvom 
gospodične učiteljice Teodore Wesne. 
Precejšnje število lepih gorkih predme-
tov smo odposlali za naše ljube vojake, 
ki prenašajo mraz in težave v tujini 
boreč se za domovino.

Dne 7. februarja je bilo izpostavljeno 
svete Rešnje Telo cel dan do 6h zvečer 
po celi škofiji, da bi ljudje izprosili od 
dobrega Boga tako dolgo zaželjeni mir. 

NITI ČASA
ZAPISI IZ KRONIKE 
ŽUPNIJE SOSTRO
Leto 1915, zapisal župnik Martin Poljak; 
pripravila Barbara Feguš

Skoraj cel dan je bila polna cerkev, 
veliko ljudi je bilo ta dan pri spovedi, 
obhajanih je bilo 800.

Birma, 2. maja 1915

Sprejema ni bilo nič slovesnega z ozi-
rom na vojskine razmere, tudi mla-
ja nismo nobenega postavili. Ob pol 
štirih popoldne smo pred cerkvijo 
pričakovali prevzvišenega knezoškofa: 
domači župnik, upokojeni župnik Mi-
hael Zupan in gališki duhovnik Julijan 
Miahky. Bil je nato v cerkvi blagoslov 
s svetim Rešnjim Telesom, na kar smo 
odšli v šolo, kjer se je vršilo izpraševan-
je v vseh razredih. Na vrsto so prišli vsi 
šolarji in šolarice – 342 – in so vsi iz-
vanredno dobro odgovarjali.

Vrnivši se nazaj v župnišče je prosil 
župnik dovoljenja, da sme biti v cerkvi 
sv. Urha v Dobrunjah na dan cerkven-
ega proščenja izpostavljeno sv. Rešnje 
Telo, ker je bilo dolgo časa to v navadi 
in se je zadnja leta iz neznanega vzro-
ka opustilo. Bila je ta cerkev pred leti 
božjepotna in so prihajali ljudje od 
daleč in blizu počastit sv. Urha. Ker 
je po sinodi prepovedano izpostavl-
jati Najsvetejše, vzroka pa nimamo 
drugega kot starodavno navado, ki je 
škoda, da bi se opustila v času, ko se 
češčenje sv. Rešnjega Telesa tako zelo 
priporoča. Prevzvišeni so dovolili, da 
sme biti sv. Rešnje Telo izpostavljeno 
v tem času, - naj se pazi, da ne bo no-
bene nerodnosti tamkaj v tem času.

Pri birmi je bilo 26 dečkov in 37 deklic.
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obstala. O Bog, kako si dober. 5 
mernikov pšenice sem dal bratu, 
pa je imam sedaj enako kot prej. 
Meni se nič ne pozna, bratu pa sem 
naredil veselje. To zgodbo nam je 
oče velikokrat pripovedoval. Sedaj 
vem, kaj nam je želel povedati. Naj 
se imamo radi med seboj in si po-
magamo, naj privoščimo drug dru-
gemu zdravje, srečo, blagostanje... 
Ko naredimo kaj dobrega za dru-
gega, naj naredimo to neopazno, 
brez poveličevanja samega sebe, 
češ kako sem dober. 

V teh dneh delamo bilanco 
preteklega leta. Koliko sem vzel od 

sebe in dal drugim pa tega nisem 
obešal na veliki zvon? Sem grabil 
samo zase in razmišljal o tem, kako 
bi še povečal svoje bogastvo? Sem 
se na krivico odzval s krivico, na laž 
z lažjo? Polna usta imamo dobrih 
želja za novo leto. Ali so te želje 

KDOR IMA 
LJUBEZEN V 
SVOJEM SRCU, IMA 
DARILO VEDNO 
PRIPRAVLJENO
Damjanca Šubelj

V mali vasici sta živela brata. Vsak 
je imel svojo kmetijo, vsak svojo 
družino. Eden je imel tri, drugi pa 
štiri otroke. Živela sta složno drug 
ob drugem, si pomagala, prav nič 
si nista bila nevoščljiva, nista bila 
opravljiva, privoščila sta drug dru-
gemu zdravje, uspeh in blagostan-
je. V času žetve sta pomagala drug 
drugemu, da so poželi in spravili v 
kaščo najprej pšenico od enega in 
nato še od drugega brata. Ponoči 
pa eden od bratov ni mogel zaspa-
ti. Moj brat ima štiri otroke, jaz pa 
samo tri. Vzel bom iz svoje kašče 
5 mernikov pšenice in jo naskrivaj 
nesel v bratovo kaščo. Če me bo 
videl, se bo branil. Naj ima on več, 
meni se ne bo veliko poznalo. Tako 
je razmišljal prvi brat. Drugi brat 
tudi ni mogel spati. Bratova njiva je 
manjša od moje, prav je, da imava 
enako. Ne bo se mi veliko pozna-
lo, če nesem 5 mernikov v bratovo 
kaščo. Tako sta brata drug dru-
gemu naskrivaj nesla 5 mernikov 
pšenice. Ko sta zjutraj prišla vsak 
v svojo kaščo, sta presenečena 
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tudi iskrene v našem srcu? Danes 
stiskamo roko bližnjemu, si vošči-
mo in se prijazno nasmihamo, jutri 
pa ga že neusmiljeno opravljamo, 
smo mu nevoščljivi. S svojo za-
grenjenostjo grenimo svojo okoli-
co, najbolj pa sebe. Nezadovoljni z 
vsem in vsakim kritiziramo druge 
in pričakujemo, da drugi naredijo 
nekaj (sami ne vemo, kaj), da bomo 
mi srečni. William Shakespeare je 
zapisal: »Svojo krono nosim v srcu, 
ne na glavi. Ni pokrita z diamanti in 
je nevidna; pravim ji zadovoljstvo. To 
je krona, ki je bila kraljem redkokdaj 
dana.«

Kdor ima (L)ljubezen v svojem 
srcu, ima vedno nekaj lepega, kar 
lahko da, je dejal sveti Avguštin. 
Ko jo darujemo bližnjemu, je ni v 
našem srcu prav nič manj. Prav 
nasprotno, še več je je, kajne? In 
kar naenkrat opazimo, kako je svet 
lepši, kako so ljudje bolj prijazni, 
v srcu pojemo vesele pesmi, naš 
obraz je nasmejan in v očeh druge-
ga vidimo dobroto in naklonjenost. 
Bomo v novem letu mi širili (L)
ljubezen, ali bomo čakali, da (L)
ljubezen po drugih pride k nam? 
Kaj nas bo bolj osrečilo? 

Ker smo se letos ob 100. obletnici 
smrti še posebej spominjali našega 
največjega pisatelja Ivana Cankar-
ja, ki je bil tudi globoko veren, za 
konec še njegova misel, ki ni tako 
znana pa vendar še kako aktualna 

za današnji čas: »Resnice krščans-
kega nauka spoznava človek, kadar 
je prepozno. Ko sem bil še otrok, 
nisem razumel, kaj so ‘nestorje-
na dobra dela’. Prvikrat je človek 
oskrunil svojo mladost, kadar je 
prvikrat molčal, ko mu je srce uka-
zovalo, da naj govori.« 

Naj bo novo leto zadovoljno, polno 
dobrih del in Ljubezni.
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Sostrska župnija je bogatejša za tri 
nove ministrante. Anej, Miha in Žan so 
na praznik Brezmadežne 8. decembra 
dopolnili četico pomočnikov župnika 
Aleša in diakona Tadeja. V albe odeta 
skupina fantov in deklet(a) skrbi, da 
bogoslužje in vse, kar je z njim poveza-
no, teče nemoteno. To so naloge, ki so 
za marsikoga samoumevne, a še zdaleč 
ni tako. Pomembnost in odgovornost 
ministrantske službe morda marsikdo 
zazna šele tedaj, ko se kaj zalomi, na 
primer pred polno cerkvijo.

Ne pišem na pamet. Tudi sam sem ga 
kdaj pokronal v svoji desetletni min-
istrantski eri. Zdaj je ministrant moj 
prvorojenec. A ministrantsko nasled-
stvo še zdaleč ni bilo tako samoumev-
no, kot bi se morda komu zdelo. Upor 
proti nalogam in odgovornostim je 
samoumevni izziv vzgoje. Jasno, da 
moramo starši otroke vabiti in spod-
bujati k dobremu. Siliti ne, spodbujati 

MINISTRANT(KA) 
NAJ BO

vsekakor. Če bi ostali le pri otrokovih 
željah, bi imeli kmalu za zajtrk bon-
bone, za kosilo piškote in za večerjo 
čokolado. Vmes pa za dopoldansko 
malico tablico, za popoldansko telefon 
in po večerji TV. Seveda pretiravam, a 
gotovo boste znali izluščiti zrno res-
nice. 
Iz različnih zornih kotov in generacij 
torej spoznavam, kako ministrantske 
vloge in naloge lahko oblikujejo otroka 
in mladostnika. Na primer:

1. Boljše razumevanje liturgije
Razen vstajanja in sedanja, ko je za 
to čas, morda petja ter odgovarjanja 
– pogosto v zaspani maniri – v klopi 
otroku na zunaj “ni treba” početi kaj 
veliko. Ministrant pa mora biti po-
zoren na sto in eno malenkost. Prihod 
v prezbiterij, pomik k oltarju, zvonjen-
je (kdaj, kako, v kakšnem ritmu?), pri-
našanje, odnašanje knjig … Da sploh 
ne omenjam slovesnih maš, ko se šte-
vilo nalog pomnoži. Vse to ministran-
ta dela dejavnejšega in dovzetnejšega 
za dojemanje elementov liturgije. 

2. Red in spoštovanje avtoritete
Marsikdaj spoznavamo, da je spošto-
vanje avtoritet, na primer učiteljev, v 
krizi. Sodelovanje z župnikom utrju-
je pomen vodje in utrjuje zavedanje 
o pomenu reda. Če so ministrantske 
vaje ob 10.00, so pač ob 10.00. Nihče 
ne bo poklical in morda prosil, da so 
15 minut pozneje, ker se je ravno pre-
bil na naslednjo stopnjo igrice.

Lojze Grčman
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SV. KRST: 18 (lani 22)
(7 dečkov, 11 deklic)
Iz cerkveno urejenega zakona 6, ostali 
iz izvenzakonske skupnosti.

PRVO SV. OBHAJILO: 24 (lani 18)
(13 dečkov, 11 deklic)

BIRMA: 38 (pred dvema letoma 
51)
(18 dečkov, 20 deklic)

SV. ZAKON: 4 (lani 5)

UDELEŽBA PRI SVETI MAŠI:
(župnije 2x letno opravimo štetje ned-
eljnikov pri sveti maši: letos 2. 4. in 
18. 11.)
Povprečni udeležba nedeljnikov je 477 
(pri maši ob 7h 114; pri maši ob 9h 
269; pri večerni maši 94; moških 128, 
žensk 226, otrok 122).

OSNOVNOŠOLSKI VEROUK obi-
skuje: 153 otrok ( 1.r: 15; 2.r: 17; 3.r: 
20; 4.r: 22; 5.r: 14; 6.r: 24; 7. in 8.r 
-birmanci- 41).

POGREBI: 25 (lani 28)
(13 moških, 12 žensk) 
(previdenih – podeljeni zakramenti za 
umirajoče 7; ostali neprevideni) 

ŽUPNIJA SOSTRO V 
ŠTEVILKAH – 
OB NOVOLETNI 
STATISTIKI ZA 
LETO 2018  
(NA DAN 16. 12.)

Aleš, župnik

3. Družba in prenašanje znanja iz roda 
v rod
Do izraza pride občutek za medsebo-
jno pomoč. Starejši ministranti po-
magajo novincem in jih bodrijo. Čez 
nekaj let pa v te čevlje stopijo oni. Ker 
so otroci vse bolj zazrti v elektronske 
naprave, je dobra družba seveda bla-
godejna. Včasih tudi s športno ali glas-
beno primesjo. Ministrantski izleti pa 
so tako ali tako “zakon” in še dodatno 
krepijo prijateljske vezi.
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Najmlajši moški je bil star 41 let, na-
jstarejši 91 let. Najmlajša ženska je 
bila stara 23 let, najstarejša 95 let.
Ob pogrebih je bilo darovano (BOGU 
HVALA) namesto cvetja in sveč 171 
mašnih namenov za pokojne. Vseh 
namenov nisem mogel sam oprav-
iti, zato sem nekaj namenov oddal 
tistim duhovnikom, ki ne dobijo 
dovolj mašnih namenov (g. Franciju 
Mikliču, g. Francu Maršiču v Rimu, 
bratom salezijancem na Kodelje-
vem) in so bile svete maše opravljene 
drugje. 

ŠE MALO O FINANCAH:
Povprečni mesečni ofer je 1950 € 
(pri maši ob 7h 707 €; pri maši ob 
9h 1114 €; pri večerni maši 175 
€). Povprečna nedeljska nabirka je 
607,3 € (pri maši ob 7h 178 €; pri 
maši ob 9h 340 €; pri večerni maši 
107,5 €). Povprečna nabirka ob praz-
nikih je 295 € (pri maši ob 9h 175 
€; pri večerni maši 121 €). Povpreč-
na nabirka na podružnicah: sv. Urh 
113 €; Zavoglje 137 €; Šentpavel 65 
€. Povprečna poročna nabirka 127 €. 
Povprečna pogrebna nabirka 143 €.

Na mesec povprečno plača župnija 
za 1260 € rednih položnic.
Ostalih nekaj večjih izdatkov v letu 
2018: PDP – proračun MOL, FURS, 
DURS 441 €; odvetniški pisarni (za-
deva sv. Urh) 1500 €; nakup kurilne-
ga olja za Župnijski dom in cerkev 
4600 €; povrnitev stroškov vlagan-
ja v hišo J. Moškriču 5370 €; Urh 

- mežnarija 3900 €; obnova Šent-
pavelske kapelice 1000 €; župnijski 
dom – urejanje okolice 2910 €; Kari-
tas objekt 14755 €; tisk podobic, tisk 
Glas župnije, oznanila, šmarnični 
listki 1491 €; nadškofija Ljublja-
na: obveze za leto 2018: 4525 € in 
Vovkov sklad – najemnine 1200 €; 
praznovanje 120-letnice posvetitve 
župnijske cerkve: 2830 €.
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NA PAPIRJU IN PLATNU

ZGODBA O KRIS-
TUSOVEM ROJSTVU 
(THE NATIVITY 
STORY, 2006)
Urban Znoj

Predstavil bom film, ki je odličen 
za ogled v času okoli božiča. Mor-
da vas bo zopet opomnil na bistvo 
božiča, ki ga v dandanašnjih časih 
prevečkrat pozabimo in ga zamen-
jamo s paničnim nakupovanjem in 
norenjem, ki ga prinaša »veseli de-
cember«.
Zgodba o Kristusovem rojstvu pri-
poveduje o spočetju in rojstvu Je-
zusa. Film prikazuje pot mladega 
para, ki je moral zaradi štetja ljudi, 
ki ga je odredil kraj Herod, romati 
iz Nazareta v Betlehem. Pot, ki je 
dolga 160 km, jima dodatno otežu-
je Marijina visoka nosečnost.
Marija in Jožef v Betlehemu ne do-
bita prenočišča. Usmili se ju pastir, 
ki jima odstopi prostor v hlevu, 
kjer se rodi Jezus. V trenutku 
njegovega rojstva na nebu zasveti 
svetla zvezda, ki jo vidijo vsi – tudi 
pastirji na polju. Sledijo zvezdi in 
se poklonijo detecu. V hlevček pa 
potem pridejo tudi sveti trije kralji.
Ustvarjalci so se že od samega zač-
etka trudili, da bi kar se da avten-
tično prikazali dogodek Kristuso-

vega rojstva. Film traja 1 uro in 41 
minut. Snemali pa so ga v Italiji in 
Maroku. 
“Zgodba je veličastna, človeka prev-
zame, dogaja se v prelepih krajih, a 
hoteli smo, da gledalci čutijo, kar je 
čutil ta mladi par, ko je premagoval 
ovire, na katere je naletel.” (Cath-
erine Hardwicke, režiserka)
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Mati Terezija je bila redovnica, ki se 
je rodila leta 1910 v Skopju, umrla 
pa je zaradi številnih zdravstvenih 
težav, ko je bila stara 87 let.

Kot misijonarka je večji del svoje-
ga življenja preživela v indijskem 
mestu Kalkuta, kjer je na začetku 
opravljala službo učiteljice, kasneje 
pa je svoje življenje skoraj v celoti 
posvetila revnim in pomoči potreb-
nim ljudem. Pri svojem poslanstvu 
se je držala reka: »Daj prisrčno in 
brezplačno pomoč najrevnejšim!« 
V ta namen je ustanovila tudi nov 
red Misijonark ljubezni. Skupaj s 
sestrami je skrbela za podhranjene, 
bolne in umirajoče.

Mati Terezija je za svoje človekol-
jubno delo dobila tudi Nobelovo 
nagrado, še danes pa velja za eno 
najbolj znanih dobrotnic človešt-
va. Leta 2003 jo je takratni papež 
Janez Pavel II. proglasil za blaženo, 
papež Frančišek pa jo je leta 2016 
prištel med svetnike.

Pridruži se nam tudi TI pri 
raziskovanju življenja Mati 
Terezije na ORATORIJSKEM 
DNEVU. Prijavnice lahko dobiš 
na spletni strani župnije, zbi-
ramo jih do 13. 1. 2019. Pohiti, 
število mest je omejeno!

Neprestano prihaja naš učloveče-
ni Bog. Prihaja podnevi, prihaja 
ponoči. Ko ga čakamo pri vratih, 
pride k nam skozi okno. Ko ga 
pričakujemo v radosti, pride s svo-
jim križem. 

Prihaja v našem izobilju, še 
pogosteje pa v revščini. Prihaja, 
ko je zaželen, in pojavi se, ko ga ne 
pričakuješ. Prihaja po svoji Besedi 
in Evharistiji z vsemi svojimi skriv-
nostmi. 

Prihaja v tišini, v Elijevem šepetu. 
Prihaja pa tudi sredi množice in 
hrupa. Prihaja po vseh teh obrazih, 
ki jih dan za dnem srečujemo. Pri-
haja vsak trenutek, toda moje oči 
so zadržane, da ga ne prepoznam. 
Prihaja z Marijo, z angeli in svetni-
ki. 

Nekoč bo prišel, da me vzame v 
svoje kraljestvo. 

“Nisi slišal njegovih tihih stopinj? 
Prihaja, prihaja, ves čas prihaja.” 
(Tagore)

Jean-Marie Gonin

ORATORIJSKI DAN

NA KRATKO O 
MATERI TEREZIJI

PRIHAJA 
UČLOVEČENI BOG

Zala Šeme
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Otroške domislice pri maši 
(povzeto po Aleteia)
• Moj mali sine je pri svojem prvem 
obhajilu pod obema podobama po-
gledal duhovnika v oči in mu žareče 
dejal: “Jezus je pa res dober!” Vsa 
cerkev je prasnila v smeh.

• Neka deklica je pri maši kaza-
la svoji mami opraskano koleno: 
“Mami, trpim, trpim podponcijem-
pilatom.” Menila je, da je to prim-
eren izraz za hudo bolečino.

• Nečakinja je ob nabirki komenti-
rala: “Najprej se dolgočasimo, po-
tem pa moramo še plačati.” In po-
tem ob pogledu na večno lučko pri 
tabernaklju: “Ko bo zelena, bomo 
lahko odšli?”

• Triletna Klara je en teden po veli-
ki noči gledala ogromnega Križane-
ga in rekla: “Mama, to je pa hudo, 
duhovniku moramo reči, da so poz-
abili Jezusa sneti s križa, je vstal od 
mrtvih! Ali ni razumel?”

RAZVEDRILO
Katarina Trkov

• V trenutku povzdigovanja je zaz-
vonil mobilni telefon in neki jasen 
otroški glas je, obdan s tišino, rekel: 
“Jezus je, pravi, da ne more priti.”

• Moj triletni sin se je zagledal v ve-
likega Križanega v cerkvi. Obrnil se 
je k meni in me vznemirjen vprašal: 
“Mama, je to pravi Jezus?” Odgov-
orila sem mu, da ne. “Zakaj pa trpi, 
če ni pravi?”

• Ko je bila moja starejša sestra še 
majhna, je pri povzdigovanju, ko so 
pozvanjali, vedno zaklicala: “Halo?” 
Zvonjenje je bilo zelo podobno 
zvonjenju našega telefona.

• Župnik je v zakristiji pustil 
prižgan mobilni telefon. Med pri-
digo je začel zvoniti. Mlajši minis-
trant je šel v zakristijo, odgovoril 
in potem prinesel telefon župniku: 
“Gospod župnik, za vas je.”

• Moja hčerka je za cvetno nedeljo 
prinesla od verouka risbico o ve-
likem tednu. Vprašala me je, zakaj 
so na veliki petek, ob Jezusovi smr-
ti, apostoli tako žalostni. Odgovor-
ila sem ji, da zato, ker je Jezus, ki so 
ga imeli tako zelo radi, umrl. “Am-
pak saj je čez tri dni vstal od mrt-
vih. Tri dni ni tako dolgo.” Povedala 
sem ji, da oni tega takrat še niso ve-
deli. In kaj mi je odgovorila? “Do-
bro, ampak po dva tisoč letih bi to 
že lahko vedeli.”



ŽUPNIJSKI KOLEDAR 
ZA JANUAR 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. 1. – Marija, Božja Mati, novo leto; sv. maši ob 9h in 
18h
4. 1. – Srečanje OFS po sveti maši
5. 1. – Tretji sveti večer; FRAMA ob 20h
6. 1. – Gospodovo razglašenje; srečanje 3. zakonske 
skupine ob 20h
7. 1. – Ponovno verouk za vse razrede (razen pr-
voobhajanci in birmanci)
7. 1. – Karitas ob 17h, po sv. maši srečanje Frančiškovi 
popotniki
11. 1. – 2. zakonska skupina ob 20h
12. 1. –Taizéjska molitev ob 19h
13. 1. – Nedelja Jezusovega krsta; srečanje ožjega 
odbora animatorjev ob 19h
14. 1. – Mladi v poklicu ob 20h
15. 1. – Priprava na krščevanje ob 17h
17. 1. – OO animatorjev oratorija ob 20h
19. 1. – Priprava za animatorje na oratorijski dan ob 
19h; 1. zakonska skupina ob 20h
20. 1. – 2. NML; nedelja krščevanja; ob 15h dekanijsko 
srečanje članov ŽPS na Dolskem
21. 1. – ŽPS ob 20h
25. 1. – Priprava za oratorijski dan za vse animatorje 
ob 19h
26. 1. – Oratorijski dan v župniji
27. 1. – 3. NML – nedelja Svetega pisma; sv. maša še 
pri sv. Urhu ob 10.30
28. 1. – Mladi v poklicu ob 20h

Rekel sem angelu, ki je stal na pragu nove-
ga leta: “Daj mi luč, da bom mogel s polnim 
korakom stopiti negotovosti naproti.” On pa 
je odgovoril: “Kar stopi v temo in položi svojo 
roko v Božjo roko! To je bolje kakor luč in bolj 
varno kakor znana pot.”


