
Velikonočni prazniki v nas gotovo še od-
mevajo vse doživeto. Kot kristjani naj bi 
živeli ravno iz vstajenjskega dogodka, ki 
naj bi v nas prebujal veselje, nam dajal 
moč in v nas vžigal ljubezen, da bi lah-
ko premagovali vse preizkušnje, ki jih 
doživljamo v življenju. Veselje in žalost, 
mir in nemir, uspehi in neuspehi, ra-
zočaranja, jeza in strahovi, osamljenost, 
bolezen, vera, dvomi in nevera, staranje 
in smrt - vse to sestavlja naše življenje. 
In v ta naš vsakdan prihaja Jezus, než-
no pristopa in nas nagovarja: »Ali mi 
dopustiš da skupaj s teboj prehodim 
tvojo življenjsko pot? Ali mi dovoliš, da 
ti pomagam, ti svetujem in te vodim? 
Mi upaš prepustiti svoje načrte, svoje 
odnose, svoje življenje? Ne boj se, jaz 
sem tu - ZATE!«
Nihče se ni bolj prepustil Božjemu vod-
stvu, ni bolj zaupal in veroval kot Mari-
ja, Božja in naša mati. Mesec maj je tako 
posvečen njej, ki je tudi morala rasti 
v veri, ki je doživljala uspehe svojega 
Sina, obenem pa tudi Njegovo zavračan-

NE BOJ SE, 
SAMO VERUJ!

je, norčevanje iz Njega, Njegovo trpljen-
je, umiranje in Njegovo smrt, potem pa 
tudi njegovo vstajenje in prihod Svete-
ga Duha. Marija ni poznala príhodno-
sti, ni vedela, a je brezmejno verovala. 
In ljubila. Popolnoma se je prepuščala 
Očetovi volji ne glede na življenjske 
preizkušnje in dogodke, ki jih je žive-
la. Zato nam je lahko tako močan vzor, 
hkrati pa je tudi izredna priprošnjica pri 
Bogu v vseh naših stiskah in težavah.
V mesecu maju smo vsi povabljeni k 
obisku šmarnic tej lepi marijanski po-
božnosti. Naj v času, ko vse zeleni, cveti 
in raste, raste in se krepi tudi naša vera, 
naše zaupanje Bogu.

Aleš, župnik
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Možje in žene morejo biti v skladu z 
Zakonikom cerkvenega prava in dru-
gimi pravilniki postavljeni v cerkve-
no gospodarsko upravo oziroma žup-
nijski gospodarski svet. S tem pred 
Cerkvijo prevzamejo odgovornost za 
gospodarski položaj župnije, za more-
bitne zaposlene laike, za prostore ter 
za finance. 

Skrb za cerkveno premoženje, zlasti 
za vzdrževanje stavb, si župniki delijo 
s ključarji, ki so navadno člani župni-
jskega gospodarskega sveta. Navadno 
ima vsaka cerkev vsaj dva ključarja. 
Za petletno služenje jih imenuje kra-
jevni škof, pri čemer se mandat lahko 
podaljša, vendar največ do 75. leta sta-
rosti. Službo ključarja lahko prevzame 
človek, ki zna umno gospodariti in se 
je pri oskrbovanju cerkvenega imetja 
izkazal za zaupanja vredno osebo. 
Delo mežnarja ni omejeno zgolj na 
zakristijo in cerkev. Je odgovoren tako 
za čiščenje in vzdrževanje cerkve ter 
za pripravo bogoslužnih prostorov ter 
za čiščenje liturgičnih oblek in pred-
metov. Zakristani sodelujejo z minis-
tranti in so dobrodošli sogovorniki za 
obiskovalce cerkve. 

NOVI GOSPODARSKI 
SVET, KLJUČARJI 
IN MEŽNARJA 
V ŽUPNIJI
Aleš, župnik

Na praznik svetega Jožefa je gospod 
nadškof, na predlog župnika imenoval 
naslednji Gospodarski svet župnije in 
ključarje:

- Gospodarski svet župnije: Janez 
Jager, Jovan Lukovac, Gregor Peter-
ca, Jože Selan, Anton Trkov;
- ključarji župnijske cerkve sv. 
Lenarta: Darko Anžič, Peter Mikla-
vec, Marjan Oven, Jože Selan in 
Anton Trkov;
- ključarji podružnice sv. Pavla 
na Šentpavlu: Milan Levičnik, Jo-
van Lukovac in Gregor Rigač;
- ključarji podružnice sv. Urha 
nad Dobrunjami: Franc Jager, 
Gregor Peterca in Franc Trop;
- ključarji podružnice sv. Urha 
v Zavogljem: Janez Jager, Tomaž 
Moškrič in Andrej Trtnik.

Službo mežnarja sta prevzela  Matjaž 
Feguš in Jože Selan.

Vsem zgoraj naštetim želim veliko po-
trpljenja, navdušenja za opravljanje 
župnijske službe in blagoslova. Hkrati 
se jim zahvaljujem za sprejeto služen-
je v župniji.



Služba izrednih delivcev obhajila 
ima svoje korenine v prvih stoletjih 
krščanstva, ko so določeni verniki 
laiki opravljali nalogo hranjenja in 
deljenja evharistije, zlasti kot svete 
popotnice za tiste vernike, ki jim je 
grozila mučeniška smrt ali so bili 
drugače v smrtni nevarnosti. 
Kot že naslov službe pove gre za 
izredne in ne za redne delivce 
obhajila. Redni delivci obhajila so 
škofje, duhovniki in diakoni. Izred-
ni delivci pa so laiki, tako moški kot 
ženske, ki imajo spoštljiv odnos 
do svete evharistije, do cerkvenih 
predstojnikov, ki so pripravljeni 
služiti bližnjemu, se v javnosti za-
vzemati za krščanske vrednote in 
vzorno opravljati svoj poklic. Stari 
morajo biti vsaj 21 let in imeti ure-
jeno zakramentalno življenje. To 
pomeni, da so prejeli zakrament 
birme in zakrament zakona, če živi-
jo v zakonski skupnosti. Prav tako 
se morajo poučiti o pristojnostih in 
dolžnostih službe.
O izbiri kandidatov se župnik 
praviloma posvetuje s člani žup-
nijskega pastoralnega sveta. Tako 

SVETA MAŠA
BOGOSLUŽNI 
SODELAVCI 
IZREDNI DELIVCI 
SVETEGA OBHAJILA
Aleš, župnik

skupaj izberejo kandidate, ki jih 
župnijsko občestvo spoštuje in ki 
imajo zgledno družinsko življenje.
Služba izrednega delivca obhajila 
je liturgična služba. Namenjena 
je predvsem prinašanju svetega 
obhajila bolnikom in starejšim na 
dom, ki se ne morejo udeležiti bo-
goslužja v Cerkvi. Drugotni namen 
službe pa je pomoč pri delitvi obha-
jila pri mašah, kjer so posebno šte-
vilni verniki, ki želijo prejeti sveto 
obhajilo in ni dovolj rednih delivcev 
obhajila. Izredni delivec obhajila 
sme z dovoljenjem duhovnika v 
njegovi odsotnosti med molitveno 
uro izpostavi Najsvetejše v češčen-
je v cerkvi in na koncu pospraviti v 
tabernakelj, ne sme pa z Najsvete-
jšim podeliti blagoslova.

Prihodnjič: Bralci Božje besede
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Jovan in Neli Lukovac: Niti ne 
veva točno, koliko let je že minilo 
od takrat, ko je bilo pri nas na Šent-
pavlu zelo slovesno ob obnovitvi 
starodavne cerkvice, na kateri je 
častitljiva letnica - 1305.
Takrat se je začelo. Ob koncu sloves-
nosti smo izpostavili Najsvetejše. 
To kar sva čutila v srcu z možem, 
da bi na tem mestu bilo dobro vpel-
jati redno adoracijo, se je potrdilo 
ob izpovedi bratov minoritov, ki so 
v praznovanje vključili tudi čaščen-
je pred Najsvetejšim. Nekdo izmed 
njih je dejal in drugi so mu pritrdi-
li: »Kako prijetno je bilo to čaščenje 
v tem prostoru«. Ob tem sva bila 
spodbujena, in sva predlagala p. 
Martinu, da bi se tu ob Najsvete-
jšem tedensko zbirali in da se dava 
na voljo. 
Kmalu za tem je takratni župnik 
Martin Gašparič na ŽPS razmišl-
jal, kaj bi v okviru leta evharistije 
in evharističnega kongresa v naši 
župniji lahko ukrenili.
Od tu naprej je vse potekalo nev-
erjetno hitro. Izkazalo se je, da naj 
bi midva sama Najsvetejše prinaša-
la iz župnijske cerkve v Šentpavel, 
vendar zato potrebujeva uradno 
privoljenje za izrednega delivca. 
Tako sva bila imenovana za izredna 
delivca v župniji Sostro, kar nama 
je v dodatno veselje, da opravljava 
to službo poleg tedenskega čaščen-
ja na Šentpavlu. Molimo za različne 

IZREDNI DELIVCI 
SVETEGA OBHAJILA
pripravila: Barbara Feguš

Na prejšnji strani smo lahko prebrali 
več o službi izrednega delivca svetega 
obhajila. V naši župniji je pet izred-
nih delivcev. V belih albah jih lahko 
vidimo ob nedeljskih in drugih svetih 
mašah, ko župniku pomagajo pri del-
itvi obhajila. Povabili smo jih, da nam 
razkrijejo delček doživljanja službe, ki 
jim je bila zaupana.

Kaj ti pomeni služba izrednega 
delivca sv. obhajila?

Aleksander Škrinjar: Jeseni 
2017 mi je župnik Aleš ponudil 
službo izrednega delivca svetega 
obhajila. Bil sem pozitivno pre-
senečen, da je izbral ravno mene, 
hkrati pa izredno počaščen. Po 
premisleku in pogovoru z ženo sem 
vlogo sprejel in 22. 11. 2017 postal 
izredni delivec.
Vedno obhajam z veliko mero 
odgovornosti. Zavedam se svetosti 
in intimnosti tega dela maše, zato 
skušam zaupano nalogo opraviti z 
vsem dolžnim spoštovanjem.
Vsakokrat z veseljem obhajam. 
Pomirja me in krepi zaupanje v 
Božjo roko.

Koliko časa sta že izredna deliv-
ca svetega obhajila in kaj vaju je 
pripeljalo na to pot?
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potrebe vsako sredo zvečer. Lepo 
povabljeni! 

Ali se je tvoj pogled na evharis-
tijo kaj spremenil, odkar si 
sprejel službo izrednega deliv-
ca svetega obhajila?

Jan Bitenc: Odkar sem izredni de-
livec obhajila, se je moj pogled na 
evharistijo dopolnil, saj sem bol-
je spoznal občestveno vlogo tega 
zakramenta, ki sem ga prej doživl-
jal bolj individualno. Sedaj bolje 
razumem, da Gospod prihaja med 
nas, ko se zberemo skupaj in mu 
darujemo svoje delo in skrbi, kar 
pravi tudi sam v evangeliju: »Kjer 
sta namreč dva ali so trije zbrani v 
mojem imenu, tam sem sredi med 
njimi.« To posebej začutim preko 
številnih rok, v katere predajam 
Njegovo telo, in prav vsake izmed 
teh rok nosijo svoj življenjski križ. 
Ali je bilo težko sprejeti službo 
izrednega delivca sv. obhajila?

Boštjan Šubelj: Ko me je gospod 
župnik vprašal, če bi bil delivec 
svetega obhajila, je bila moja prva 
misel, ali mi je tega treba. En kup 
pomislekov se je porajalo, da je to 
velika obveznost, še večja odgovo-
rnost, predvsem pa, ali sem sploh 
vreden, da bi prav jaz prinašal lju-
dem samega Boga. Gospod župnik 
mi je dal čas za razmislek. V tistem 
času sem pri svetih mašah še bolj 
pozorno poslušal božjo besedo in 

notranji glas mi je narekoval, naj 
sprejmem. Tudi apostoli bi Jezusu 
lahko rekli ne, pa niso. Kar naenk-
rat sem videl lepe strani te »službe«, 
o katerih mi je govoril tudi župnik. 
Imeli smo tudi priprave, ki so po-
magale, da sem lažje sprejel to pov-
abilo. Sedaj vsako nedeljo skušam 
biti čim bolj duhovno zbran, da bi 
prejemniki svetega obhajila začuti-
li, da jim ne dajem le »materialnega 
kruha« temveč jim prinašam živi 
kruh, Kristusovo telo. 
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župnije Javor - Prežganje skupaj z 
našim župnikom in patrom Jane-
zom Ferležem molili križev pot. 
V meni pa so še vedno odzvanja-
le besede Janezovega evangeli-
ja iz filma: »Gospod, h komu naj 
gremo? Besede večnega življenja 
imaš«; »Kakor sem vas jaz ljubil, 
tako se tudi vi ljubite med seboj! Po 
tem bodo vsi spoznali, da ste moji 
učenci, če boste med seboj imeli 
ljubezen«. In Petrov vzdih, s kater-
im se velikokrat tudi sama izročam: 
»Gospod ti vse veš«. Spraševala 
sem se, bi danes prepoznali Jezusa 
kot mesijo, ali bi tudi sedaj ravno 
tako kot vpili: »Križaj ga!«? 

VELIKEGA PETKA 
JE BILO TREBA ZA 
VELIKO NEDELJO
Damjanca Šubelj

Mogoče se vam bom zdela čudna, 
vendar želela bi si, da bi postni čas 
trajal dlje kot 40 dni. Meni se zdi 
to najbolj milosten čas v letu, ko se 
res lahko zazremo vase. Premišlju-
joč Gospodovo trpljenje se lahko 
umirimo in premislimo o svojem 
»tjavendan« življenju. Vendar pa 
teh 40 dni ob službi in vsakdan-
jih obveznostih kar nekako zdrvi 
mimo. Še za sveto spoved sva si 
morala z možem dodati »dogodek« 
v svoj natrpani koledar. Dobro, da 
gospod župnik duhovno obnovo za 
zakonce vedno umesti v postni čas. 
Tako smo soboto v začetku marca 
člani vseh treh zakonskih skupin 
preživeli v postnem premišljevanju 
in molitvi. Najprej smo si ogleda-
li film Sedem Jezusovih čudežev. 
Pričakovali smo lahkoten filmski 
prikaz sedmih Jezusovih čudežev. 
Film pa je dobesedni Janezov 
evangelij, ki opisuje celotno Je-
zusovo življenje do vstajenja in 
vnebohoda. Svete besede v tri ure 
dolgem filmu so bile odličen uvod 
v molitveno uro za duhovne pok-
lice na Fužinah. Pred najsvetejšim 
v fužinski cerkvi smo zakonci ter 
drugi farani iz naše župnije in iz 
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V molitveni uri smo molili za nove 
duhovne poklice, zakonci pa smo 
pred sveto Rešnje telo izročali svo-
je zakone, svoje otroke... Ena sama 
želja in prošnja je vrela iz mojega 
srca, da so nehote privrele tudi sol-
ze na moje oči. Zreč v sveto hostijo 
pa sem se spomnila: Ni je noči tako 
temne, da bi tam kje v daljavi ne 
trepetala ponižna rdeča luč, tolaž-
ba srcu; ni ga kraja tako pustega, 
da bi se med kamenjem ne skrivala 
zelena jasica. (I. Cankar). 
Po končani molitveni uri smo se vr-
nili v veroučno učilnico ter nadal-
jevali s premišljevanjem o postnih 
odpovedih. Nekateri se za 40 dni 
odpovejo alkoholu, drugi sladkari-
jam, tretji čemu tretjemu. Sama se 
skušam v postnem času manj jeziti 
(tudi zato bi bilo dobro, da bi post-
ni čas trajal malo dlje :). Gospod 
župnik nam je dal tri iztočnice iz 
Matejevega evangelija (Mt 6, 1-6. 
16-18) za razmišljanje v skupinah: 
o miloščini, o molitvi in o postu. 
V vseh treh primerih gre za daro-
vanje, ki ga ne smemo izpostavl-
jati, saj to potem ni nič drugega 
kot napuh, postavljanje pred dru-
gimi, prevzetnost in vzvišenost. 
Premišljevali smo, da je včasih bolj 
kot materialno darovanje pomem-
bno darovanje svojega časa ne-
komu, ki je osamljen in pomoči 
potreben. Bolj kot glasna molitev v 
cerkvi enkrat na teden je pomem-

bno, da doma vsak dan sklenemo 
roke, se zahvalimo, prosimo ali 
častimo Boga. Veliko več je vredna 
ta molitev pri Bogu, saj molimo iz 
iskrenih globin svojega srca in ne 
zato, da nas bodo drugi videli. In 
še, kadar se postimo z odpovedjo 
mesu, alkoholu, sladkarijam, naj to 
ne bo na tak način, da smo čemerni 
in tečni ter s tem obremenjujemo 
vse okoli sebe. 
Postni čas je za nami. Je za nami 
tudi postni čas našega življen-
ja? Smo že prebrodili Kalvarijo 
naših odnosov, pribijanje na križ 
in sramotenje vseh, ki si drznejo 
razmišljati drugače kot mi? Priha-
ja iz naših ust kis, z žolčem mešan, 
namesto čiste studenčnice dobrih, 
iskrenih spodbudnih besed. Zapeli 
smo Alelujo, v naših domovih pa je 
še vedno veliki petek. 

A tudi Jezus je molil: »Oče, če 
hočeš, daj, da gre ta kelih mimo 
mene,« vzel križ pogumno na svoje 
rame in trikrat padel pod njegovo 
težo.
Velikega petka je bilo treba za ve-
liko nedeljo; smrti Boga samega je 
bilo treba, da je zazvonilo in zape-
lo ponižanemu človeku veličastno 
vstajenje. (I. Cankar).
Tako opogumljeni zmoremo vedno 
znova vstati in se v teh lepih pom-
ladnih dneh veseliti Življenja. 
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Odhajam 12. avgusta 1935. Tekom 
21 let sem zelo veliko pretrpel, pa 
tudi poskusil in se priučil. Spoznal 
sem zelo veliko plemenitih in do-
brih duš, žalibog malo značajev, 
nasproti pa veliko zahrbtnosti in 
neodkritosrčnosti. Naj Bog da celi 
župniji obilo blagoslova in sreče! Z 
Bogom! 
(v nadaljevanju piše Franc Verce)

Z g. svetnikom Martinom Polja-
kom sva se dogovorila, da ostane 
do dne 15. avgusta v Sostrem in s 
tem dnem pa jaz nastopim svoje 
novo mesto. Ker pa je čedalje bolj 
bolehal, je zapustil župnijo že 12. 
avgusta. Za praznik 15. avgusta je 
priskrbel naslednika. Prišel sem 
v Sostro 15. avgusta proti veče-
ru popolnoma na tiho, ker nisem 
maral kakega sprejema. Sostro mi 
je znana župnija, ker sem bil 6 let 
tu kaplan, nato 6 let na Jančah in iz 
Janč sem prišel zopet nazaj v Sos-
tro. Nisem mislil, da bi dobil župni-
jo Sostro, prosil sem pa, ker je dosti 
biti 6 let na Jančah.

Bolezen g. Poljaka
G. svetnik dan za dnem peša. 
Zdravniki so ugotovili raka na čre-

NITI ČASA
ZAPISI IZ KRONIKE 
ŽUPNIJE SOSTRO
Leto 1935, zapisala župnik Martin Poljak in 
Franc Verce; pripravila Barbara Feguš

vah. Je tudi popolnoma izčrpan 
in ni upanja, da bi okreval. Nekaj 
časa je maševal pri sv. Jakobu, pa 
je tako oslabel, da ne more več po 
stopnicah. V Rimu so mu dovolili, 
da sme maševati doma v predsobi, 
kjer si je z velikim veseljem priredil 
mali oltarček. Z največjim veseljem 
mi je kazal male misale, prav ma-
jhen kelih in še manjšo pateno, res 
igračke, pa on ima le majhne reči 
rad.

Prvo popravilo župnišča
Župnišče in gospodarsko poslopje 
je v silno slabem stanju. To jesen 
sem popravil samo, kar je najbolj 
nujnega. Župnikovo spalnico, ki je 
bila črna kot dimnik – zaradi slabe 
peči – sem dal preslikati, nato ško-
fovo sobo in kupil za obe nove peči. 
Pisarno, ki je bila do sedaj v mali 
srednji sobi, sem premestil v prit-
ličje. V ta namen sem predelal klet, 
ki je bila močno obokana, v sobo, 
kar je plačala tukajšnja hranilni-
ca za najemnino. Srednja soba je 
preslikana in lepši sedaj za spre-
jemnico. Ljudje so jako zadovoljni, 
da je pisarna pri tleh, ker jim ni 
treba hoditi po stopnicah v 1. nad-
stropje.
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S 1. marcem 2018 je začela delovati 
župnijska knjižnica. Seznam knjig 
si lahko že predhodno ogledate na 
internetni strani župnije, lahko pa 
preprosto pridete in si ogledate kn-
jige v hodniku župnišča. K izposoji 
ste vsi lepo povabljeni.
Župnijska knjižnica ima trenutno 
približno 3270 enot (april 2019) ali 
z drugimi besedami povedano: kat-
alog knjig obsega 195 natisnjenih 
strani, formata A4. Večina knjig je 
urejenih po abecednem vrstnem 
redu avtorjev. Nekaj jih je pa ureje-
no tudi po tematikah: Sveto pismo, 
svetniki, molitveniki, revije, …
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil 
najprej vsem, ki ste darovali svoje 
knjige, da smo knjižnico lahko ure-
dili. Naslednja zahvala pa gre zag-
otovo tudi našim knjižničarkam, 
ki so namenili svoj čas pri urejanju 
knjig: Anamariji Jere, Brigiti Škrin-
jar, Mojci Strah, Emi Jakoš ter 
Mateji Lovše Matos. 
Še nekaj praktičnih nasvetov.
Knjigo si lahko izposodiš v času 
uradnih ur. To je v torek od 8.00 do 
9.00 ter od 15.30 do 16.30 ali pa v 
petek od 15.30 do 16.30. Prav je, 
da knjigo, ki si jo izposodiš in pre-
bereš, tudi čim prej vrneš. Resnič-

ŽUPNIJSKA 
KNJIŽNICA

no povabljeni. 
“Kdor bere knjige, živi tisoč živl-
jenj.” (G. R. R. Martin)
“Če misliš, da je branje knjig 
dolgočasno, jih bereš narobe.” 
(neznani avtor)
“Sončni vzhod prebuja naravo, 
branje knjig razsvetljuje glavo.” 
(Mongolski pregovor)
“Soba brez knjig je podobna telesu 
brez duše.” (Ciceron)
“Branje je enako dihanju, spanju, 
hrani.” (Franjo Frančič)

Aleš, župnik

Skeniraj QR kodo s svojim 
telefonom, da si ogledaš 
spletno stran knjižnice s 

seznamom knjig.
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Že nekaj časa je govora o naku-
pu novih orgel za našo župnijsko 
cerkev, kajti stare so dotrajane. 
Ustanovljen je bil tudi odbor, ki 
skrbi za izpeljavo projekta in ga 
sestavljajo: gospod Matjaž Feguš, 
gospa Silva Matos, gospod Mar-
jan Oven, gospod Boštjan Šubelj, 
diakon Tadej Sadar in župnik Aleš. 
Nakup novih orgel predstavlja za 
vsako župnijo velik finančni izziv, 
zato se ga moramo lotiti s skup-
nimi močmi. Zato povabljen prav 
vsak, da daruje po svojih močeh.

Hvala vam za vsak vaš dar, večji ali 
manjši. Z vašim darom podpirate 
zgodovinski projekt za naslednja 
stoletja. Hvala vam za čut do vaše 
župnijske cerkve, hvala vam za vso 
pomoč.

V ta namen smo v odboru pripravili 
že v naprej pripravljene položnice, 
ki jih dobite na mizici s tiskom. Iz-
polnite prazna mesta in denar di-
rektno nakažete na posebni račun 
župnije Sostro, ki je odprt pri 
Deželni banki Slovenije (SI56 1914 
0501 3796 562, sklic SI00 2019). 
Dar lahko še vedno prinesete tudi 
v župnijsko pisarno. 

Odbor je pripravil tudi posebne 
vizitke (ob pogrebu ali ob drugi 

NAKUP NOVIH 
ORGEL

priložnosti). Tudi te so dosegljive 
na mizici s tiskom, ko za nakup 
novih orgel darujete vaš prispevek 
namesto cvetja in sveč ali daril. 
Vizitko prinesete oziroma dobite v 
pisarni, kjer vam jo bo župnik pod-
pisal in ožigosal in jo potem lahko 
izročite svojcem.

V cerkvi pa je postavljen tudi pose-
ben nabiralnik, kamor lahko vržete 
vaš dar za nakup novih orgel.

Še enkrat, hvala vam za vsak vaš 
dar, večji ali manjši. Tudi majhni 
darovi kupujejo nove orgle.

ZA NOVE ORGLE SO DAROVALI

Do 20. 4. 2019 so za orgle darov-
ali: Božena (Mihelič) Rihtar (ZDA) 
486,69 €, Damjanca in Boštjan 
Šubelj 1100 €, neimenovana 100 €, 
neimenovan 100€, neimenovana 
200 €, druž. Habič 100 €, Janez in 
Joži Selan 1000 €, druž. Selan 600 
€.

Aleš, župnik

Skeniraj QR kodo s svojim 
telefonom, da si ogledaš 

spletno stran projekta 
novih orgel.
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RAZVEDRILO
Katarina Trkov

Smeh je pol zdravja

Zakaj je Mojzes vodil Izraelce štir-
ideset let skozi puščavo do Oblju-
bljene dežele?
a) Bog ga je preizkušal.
b) Želel je, da bi Izraelci bolj cenili 
Obljubljeno deželo, ko bi končno 
prispeli.
c) Ni hotel vprašati za smer.

Župnik bo prižgal svojo svečo pri 
oltarni sveči. Diakon bo prižgal 
svojo svečo pri župnikovi, potem 

se bo obrnil in prižgal vse vernike 
v prvi vrsti.

Tema današnje kateheze: Jezus 
hodi po vodi. Jutrišn-
ja kateheza: Iščemo 
Jezusa.

Pri verouku kaplan 
naroči otrokom: “Dra-
gi otroci, narišite an-
gelčka!” Vsi rišejo an-
gele z dvema kriloma, 
Janezek pa takega s 
tremi. “Janezek, a si že 
videl angelčka s tremi 
krili?!” vpraša kaplan. 
– “A ste vi slučajno 
takega z dvema?” 
odgovori Janezek.

Žan je prišel ves vesel 
od verouka in pred-
lagal, da bi se doma 
pogovarjali samo še z 
besedami iz Svetega 
pisma. Oče in mati 

sta ga malo začudeno gledala, po-
tem pa sta se strinjala. Naslednje 
jutro pride mama v Žanovo sobo in 
reče: “Mladenič, rečem ti vstani.” Iz 
postelje se sliši Žanov glas: “Žena, 
moja ura še ni prišla.”

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



ŽUPNIJSKI KOLEDAR 
ZA MAJ 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.

1. 5. – Jožef Delavec; sv. maši ob 9h in 19h; 
začetek šmarnične pobožnosti
3. 5. – prvi petek; srečanje OFS po sv. maši
5. 5. – 3. VN
6. 5. – ponovno verouk za vse razrede; Kari-
tas ob 17h, Frančiškovi popotniki po sv. maši
7. 5. – Srečanje katehetov ob 17.30
10. 5. – Animatorji oratorija ob 20h
11. 5. – Taizejska molitev ob 20h
12. 5. – 4. VN, Nedelja Dobrega pastirja; sv. 
maša ob 9h za žive in pokojne sostrske gasilce
13. 5. – Mladi v poklicu ob 20h
14. 5. – Priprava na krščevanje ob 17h 
17. 5. – Animatorji oratorija ob 20h
18. 5. – 1. zakonska skupina ob 20h
19. 5. – 5. VN; nedelja krščevanja
20. 5. – ŽPS ob 20h
23. – 25. 5. – 3-dnevnica pred obhajilom
24. 5. – 2. zakonska skupina ob 20h; anima-
torji oratorija ob 20h
26. 5. – 6. VN; pri sv. maši ob 9h podelitev 
zakramenta sv. evharistije; Dobrunjsko žeg-
nanje pri Sv. Urhu ob 10.30
27. 5. – 31. 5. – Spovedovanje veroukarjev
27. 5. – Prvi prošnji dan; sv. maša na sv. Urhu 
ob 19h; Mladi v poklicu ob 20.30.
28. 5. – Drugi prošnji dan; sv. maša v Zavogl-
jem ob 19h
29. 5. – Tretji prošnji dan; sv. maša na Šent-
pavlu ob 19h
30. 5. – Gospodov vnebohod; sv. maši ob 9h 
in 19h
31. 5. – Zaključek šmarnične pobožnosti; 
animatorji oratorija ob 20h


