
Če Jezus ne bi bil pravičen in dosleden, 
ne bi imel nobenih težav z oblastniki. 
Če bi Jezus govoril tisto, kar so hoteli 
slišati, bi mu prítrjevali in ga trepljali 
po ramenih. Če bi Jezus ne kazal na nji-
hove napake, bi jih lahko tudi sam počel 
po mili volji. Če jim Jezus ne bi govoril 
resnice, bi mu dovolili vsakovrstne laži.
Marsikaj bi Jezusu dovolili in za marsi-
kaj bi mu pogledali skozi prste, če bi jim 
bil vsaj malo podoben. Če bi Jezus bil 
vsaj malo pokvarjen, krivičen, dvoličen 
... Če bi bil. Vendar Jezus ni bil takšen. 
Bil je pravičen, dosleden, močan v bese-
di in dejanju. Imel je pogled, ki je segel v 
človekovo srce.
Bil je usmiljen do tistih, do katerih ljud-
je niso bili. Bil je neizprosen do tistih, 
o katerih so imeli ljudje lepo mnenje. 
Bil je tako drugačen, da je bila njegova 
usoda težka že takrat, ko je ležal v jas-
lih. Jezus je bil nekaj posebnega. Bil je 
človek, pred katerim pogleda v tla vsak-
do, ki se zaveda svoje lastne slabotno-
sti, šibke volje in krhkih sklepov. Bil je 

MED KATERIMI 
BI BILI MI?

človek, na katerega se razjezi vsakdo, ki 
je prepričan v svojo pravičnost, svetost 
in v svoj prav.
Bog ve, kako bi ravnali mi danes, če bi 
bili na mestu Judov, ki so ga poznali. 
Bi verovali vanj kot v Mesijo? Bi bili 
med tistimi, ki so tako glasno zahteva-
li njegovo smrt, da se je celo Pilat us-
trašil? Bi bili mogoče med onimi, ki se 
brigajo samo zase in bi si mirno ogleda-
li spektakel križanja? Med katerimi bi 
bili? Bog ve. 

Aleš, župnik
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Za duhovniški poklic v ožjem 
pomenu besede razumemo dejan-
je, ko se nekdo odloči, da bo živel 
le za Boga in za vse ljudi. Bog ljubi 
vsakega človeka, vendar določene-
mu človeku to ljubezen odkrije še 
na poseben način. 
Zakrament mašniškega posvečenja 
deli škof. Glavni sestavini obreda 
sta polaganje rok na glavo, posvetil-
na molitev in maziljenje roke s sve-
to krizmo.
Središče duhovniške službe je 
obhajanje evharistije. Iz globoke-
ga osebnega odnosa z Gospodom 
more duhovnik služiti sočloveku 
in Cerkvi ter ljudem podelje-
vati zakramente, kar je smisel 
duhovništva, saj Cerkev ne more 
živeti brez zakramentov. Potre-
buje delivce božjega življenja. 
Duhovniška služba predpostavlja 
življenje v celibatu (neporočenost), 
redno molitev brevirja (gre za iz-
brane spise cerkvenih avtoritet ter 
molitev psalmov in drugih sveto-
pisemskih besedil, ki so zbrani v 
posebnih knjigah) in pokorščino 
škofu. Duhovniki živijo razvejano 
mrežo odnosov, saj z bližnjimi deli-
jo tako skrbi kot veselje. 

SVETA MAŠA
BOGOSLUŽNI 
SODELAVCI 
DUHOVNIK
Aleš, župnik

Službe, ki jih opravlja duhovnik, 
so zelo različne: kot župnik vodi 
župnijo, na župniji pa lahko služi 
tudi kot kaplan ali duhovni po-
močnik. Lahko poučuje verouk, 
lahko duhovno oskrbuje posebne 
kategorije ljudi - duhovni asistent. 
Posebni duhovni asistenti – kurati, 
so zaenkrat pri nas prisotni v bol-
nišnicah, zaporih, v vojski in polici-
ji ter na področju dela s telesno in/
ali duševno prizadetimi osebami. 

Pogoji: razpoznan duhovni poklic 
s strani cerkvene avtoritete, tele-
sno in duševno zdravje, osebnos-
tna zrelost, matura ali končana 
poklica formacija z opravljenimi 
dodatnimi tečaji. Formacija: enovit 
študij teologije (5 let), leto pasto-
ralne specializacije, duhovniško 
posvečenje, kaplanski in župniški 
tečaj ali seminar. 

Prihodnjič: Diakon
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(... nadaljevanje)

Ko se je župnik pritožil na centralno 
krajevno finančno prokuraturo, na 
deželni in okrajni šolski svet, se je znal 
navihanec Melhior Keber, predsednik, 
narediti lepega z lažjo, češ, da je žup-
nik samooblastno, brez vednosti oddal 
vse prostore stare šole. Pravijo, da ima 
laž kratke noge, ta je imela pač velike, 
ker na to podlo in umazano laž ne dobi 
župnik od nobene strani niti odgovora 
ne, dasi je danes, ko se to piše (30. sep-
tember), več kot tri mesece minilo od 
prve vloge. Vidi se, da je pri vsej zadevi 
precej umazanosti! Grda podlost!

Konec leta je in ne vemo pri čem, da 
smo. To napravi nesrečno cincanje, ki 

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

ni nikomur ljubo in gotovo nikomur 
koristno!

Ako bi se bila stara šola v najem be-
guncem, bilo bi to doneslo nekaj na-
jemnine šoli in cerkvi in pomagano bi 
bilo marsikomu, ki se mora zdaj poti-
kati po prostorih, ki sedaj še niso bili 
porabni za človeško stanovanje. Saj je 
znano, da v mesnici J. S. stanuje neka 
družina iz Gorice. Mož je pri vojakih, 
ženo pa je zadel šrapnel iz italijanske-
ga zrakoplova, ko je bivala še v Gori-
ci. Bolna žena je došla semkaj v bla-
goslovljenem stanu, ni čuda, da se je 
porod ponesrečil, da je bilo dete mrtvo 
rojeno.

Tako delajo ljudje s svojim bližnjikom, 
ljudje, ki niso v življenju skusili še nič 
hudega. Pač res kar pravi Gregorčič:

Kdor kruha ubranega ne je,
ni skusil sirotenja,
kaj je trpljenje, on ne vé,
on ne pozna življenja.
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če petje spremljajo orgle. Potem je 
peti lažje in je bolj slovesno. Da ne 
govorim, kako mi gredo mravljinci 
po hrbtu, ko orgle slovesno zadon-
ijo z vseh registrov. V teh dneh je 
razprava o novih orglah kar rdeča 
nit med farani. Vsi vemo, da so do-
trajane in da bi obnova stala več kot 
nove orgle. Kaj sedaj storiti? Smo 
za to, da se gre v nakup novih orgel 
ali bi nam bilo morda dovolj, da bi 
naše mašne slovesnosti spremljal 
kar nekdo na orglicah? 
Glede nakupa novih orgel je bilo 
veliko pomislekov. Naštela bom 
samo nekatere, ki sem jih ujela 
med farani v zadnjem času: »To-
liko denarja ne bomo zbrali nikoli«, 
»ljudje ne bodo hoteli darovati«, »ali 
imamo v župniji sploh kaj denarja 
v blagajni, ki ga lahko namenimo za 
tako nepotrebno stvar«, »bolje bi bilo 
ta denar porabiti za kakšne druge po-
trebe v župniji«, »saj bi bile dobre tudi 
elektronske orgle, ki so bistveno cene-
je«, »zakaj sploh kupovati nove orgle, 
ko ni nobenega, ki bi orglal in pel«. 
Strinjam se. Vsi pomisleki so na 
mestu. Nakup novih orgel je velika 
investicija, v katero se ne skoči na 
glavo. Pa vendar me je ta mlačnost 
in pomanjkanje poguma reči DA 
temu projektu kar presenetila. Ko 
sva z možem izvedela, da bi šli v 
projekt nakupa novih orgel, sva 
v svojem srcu in tudi na glas brez 
pomisleka rekla DA. Brezmejno 

ORGLE ALI
ORGLICE?
Damjanca Šubelj

V zimskih nedeljskih jutrih, ko gre-
va z možem k maši ob sedmih, me 
vsakič ob vstopu v našo župnijsko 
cerkev preplavi hvaležnost, da so 
naši predniki zgradili cerkev, ves 
čas skrbeli zanjo in jo vzdrževali. 
V zadnjih letih pa smo cerkev tudi 
lepo obnovili ter poskrbeli za top-
lo ogrevanje. Pri jutranjih mašah 
in ob delavnikih pogrešam glas 
kraljice glasbil, orgel. Vendar tudi 
ljudsko petje je nekaj lepega. Sama 
pojmujem ljudsko petje takole: 
Odpreš usta in srce in poješ. Naš 
gospod župnik je tako dober, da 
nam še besedila ni treba znati. Pe-
vka Shirlie Roden pravi: »Petje nas 
oživlja. Povezuje nas, ne le med se-
boj, ampak tudi v vibraciji celotnega 
univerzuma. Petje sprošča čustvene 
blokade, energijske zastoje, spremin-
ja miselne vzorce in blaži fizično na-
petost.« Včasih preletim obraze v 
cerkvi med pesmijo in veliko jih ne 
poje. Ni se treba bati. Saj je vseeno, 
ali imaš posluh in glas. Če se reče 
»ljudsko petje«, potem to pomeni, 
da lahko pojemo vsi ljudje. Tistim, 
ki v cerkvi sedijo pred menoj, se na 
tem mestu iskreno opravičujem in 
zahvaljujem za razumevanje.
Seveda pa je čisto nekaj drugega, 



5

zaupava v delovanje Svetega Duha, 
Božjo pomoč in moč ljudi, ko stopi-
jo skupaj. Najin DA ne pomeni DA 
brez projekta, brez pridobitve in 
primerjave več ponudb izdeloval-
cev orgel, brez transparentnega 
zbiranja sredstev in zagnanega 
več članskega ožjega odbora, ki je 
imenovan posebej za ta projekt in 
bo transparentno poročal o poteku 
akcije. 

Vsi smo zidali ali kupovali hiše in 
vsi smo to naredili skrbno in preu-
darno. Ampak najprej smo se mora-
li odločiti, da hišo zgradimo ali 
kupimo. Moja mama je vedno rek-
la, kdor začne zidati hišo, jo bo tudi 
naredil, tisti, ki ne začne, pa ne. Je 
pa za to potreben pogum. In tega 
nam, verjamem, dragi Sostrčani, ne 
manjka. Zavedam se, da bo potreb-
no veliko potrpljenja. Denarja za 
nove orgle ne bomo zbrali v enem 
letu. Denar mora župnija imeti na 
zalogi tudi za druge predvidene in 
nepredvidene potrebe v cerkvi in 
župniji. Ko sva z možem rekla DA 
temu projektu, sva se tudi soglasno 
odločila, kakšno vsoto bova darov-
ala. S prijateljem sva se pogovarjala 

o tem projektu in je rekel, če bova 
ti in jaz dala tako vsoto, kje je še 
ostalih 298 družin. Strinjam se. Ne 
zmorejo vsi darovati toliko, ampak 
kot rečeno, saj se denar ne bo zbi-
ral samo en dan. Dragi Sostrčani, 
saj nekaj smo pa že ustvarili in 
zbrali veliko denarja za obnovo 
cerkve. Zakaj nam bi sedaj upadel 
pogum? Se nam zdijo nove orgle 
nepotrebne? Saj bi naši predniki 
tudi lahko zgradili manjšo cerkev, 
tudi marmorja ne potrebujemo 
in čudovitih Kregarjevih vitražev 
prav tako ne. Pa vendar smo sedaj 
vsi zadovoljni, da imamo tako 
lepo cerkev. Ljudje odprejo srca in 
darujejo po svojih močeh, če se za 
to odločijo. Če se odločimo, da bo 
projekt novih orgel glavni projekt 
naše župnije v naslednjih dveh ali 
treh letih in se vsa sredstva, ki bi 
jih sicer darovali za cerkev nameni-
jo za nove orgle, bomo z Božjo po-
močjo gotovo nekaj nabrali. Mid-
va z možem sva sprejela še eno 
odločitev. Dokler ne bo novih orgel, 
se vnaprej odpoveva vsem darilom 
za rojstne dneve, o čemer bova tudi 
obvestila sorodnike in prijatelje ter 
bova ta sredstva še dodatno darov-
ala. Odločimo se lahko tudi, da ob 
smrti bližnjega darujemo namesto 
cvetja za nove orgle, ali se zahval-
imo Bogu za obletnico poroke ali 
drugo pomembno stvar na način, 
da darujemo za nove orgle. Prire-
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dili bomo kak dobrodelni koncert 
in še se bo našla kakšna ideja, kako 
bi lahko zbrali ta denar.  
Pred kratkim smo praznovali 120. 
obletnico naše cerkve. Kaj če bi naši 
pradedje, preden so začeli graditi 
novo cerkev, imeli pomisleke? Joj, 
pa je močvirje, tega ne bomo nikoli 
utrdili, joj, pa nimamo denarja, joj, 
kdo bo pa delal, ko imamo vsi to-
liko dela na polju in kmetijah. Kaj 
bi šele bilo, če bi se zbali tega, kdo 
bo sploh hodil v novo cerkev. In če 
bi vedeli, da se lahko že čez 16 let 
zgodi, da bo cerkev porušena in 
vanjo res ne bo imel kdo hoditi, ker 
bo veliko fantov pomrlo na fronti, 
vprašanje, če bi imeli pogum, da 
sploh začnejo. Pa so, in sedaj smo 
jim hvaležni za to. 

Spomnila sem se na mlado dekle 
iz daljnega Nazareta. Kaj če bi se 
zbala, ko jo je obiskal napol človek, 
napol ptič. Kaj če bi rekla: »Zmeša-
lo se mi je, moram k psihiatru.« Kaj 
če bi rekla: »Ne da se mi ukvarjati 
s tem.« Ali pa če bi rekla: » Ok, saj 
bi šla v to, samo mene bodo starši 
zaradi tega vrgli na cesto in fant 
me bo zapustil. Ne, res ne morem.« 
Vendar je Marija rekla FIAT - zgodi 
se. V svojem srcu je vedela, da je 
to edini pravi odgovor. Vem, da 
imamo tudi mi dovolj poguma, da 
rečemo DA, se povežemo in skupaj 
naredimo to veliko umetniško, 
pastoralno, bogoslužno, duhovno 
in šele nazadnje materialno dejan-
je za našo župnijo, vse nas in naše 
naslednje generacije.        
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V četrtek, 7. 2. 2019, smo imeli 
izredno sejo župnijskega pastoral-
nega sveta, na kateri smo se pogov-
arjali o pridobitvi novih orgel.
Člani ŽPS-ja smo imeli nalogo, da 
povprašamo tudi druge farane za 
njihovo mnenje o tej temi, nato pa 
smo na seji povedali svoje in mnen-
je tistih, s katerimi smo se pogov-
arjali. Med drugim je bila povedana 
tudi izkušnja mladih, ki so peli na 
poroki. Na tisto poroko je prišla 
neka druga organistka, ki pa je na-
jprej  morala dobre pol ure ugotavl-
jati, katere registre lahko odpre in 
katerih ne, da naše orgle lepo zaz-
venijo in ne samo cvilijo. Prav tako, 
ko se pogovarjamo o elektronskih 
orglah, smo Frančiškovi, ki smo 
bili letos na počitnicah v Doberdo-
bu videli te orgle in ugotovili, da 
to ni tako kot naše tradicionalne. 
Predvsem ne dajejo cerkvi njene 
mogočnosti, saj ko pogledaš na kor 
v cerkvi z elektronskimi orglami, 
vidiš samo prazen kor. Ne občutiš 
pa te lepote, ki jo dajejo naše tradi-
cionalne orgle z njihovo mogočnos-
tjo, ki povežejo celo cerkev v neko 
zaključeno celoto. 

Sprejeli smo sklep, da se gre v nak-
up novih orgel. Prav tako smo usta-

SKLEP ŽPS O NOVIH 
ORGLAH

novili odbor za projekt orgle. V tem 
odboru so: gospod župnik Aleš kot 
vodja odbora, gospod Tadej Sadar 
kot poznavalec orgel, poleg njiju pa 
še dva predstavnika iz ŽPS-ja, to 
sta Silva Matos in Boštjan Šubelj, 
ter Matjaž Feguš kot predstavnik  
pevcev in en predstavnik iz gospo-
darske komisije.

Načini zbiranja denarja za orgle so 
naslednji:
• dar lahko prinesete v župnijsko 
pisarno; 
• od vsake nabirke bo šlo 20% v sk-
lad za nove orgle;
• denar lahko nakažete na račun 
odprt pri Deželni banki Slovenije: 
SI56 1914 0501 3796 562, sklic 
SI00 2019. 

Urša Trkov
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JEZUS LJUBI SVET 
PO TEBI
ORATORIJSKI DAN 2019
Zala Šeme

26. januarja 2019 je v naši župniji po-
tekal oratorijski dan z geslom »Jezus 
ljubi svet po tebi«. 28 oratorijcev in 
15 animatorjev se je cel dan druži-
lo ter spoznavalo življenje in delo 
misijonarke matere Terezije. 

Na katehezah smo se pogovarjali o 
tem, kako pomembno je pomagati 
drugim, na delavnicah pa smo ustvar-
jali mozaik z motivom glavne junak-
inje oratorijskega dne, se učili osnov 
prve pomoči in se pobližje seznanili 
s poslanstvom dveh naših bivših ani-
matorjev, Kaje in Janeza Novljana, ki 
trenutno kot laična misijonarja živita 
v Zambiji pri slovenskem misijonar-
ju p. Stanku Rozmanu. Po odličnem 
kosilu izpod rok naših zlatih kuharic 
sta k nam prišli tudi sestri misijonarki 
ljubezni z Ježice, ki smo ju z veseljem 
sprejeli medse. Za čudovit oratorijski 
dan smo se na koncu zahvalili Bogu s 
sveto mašo, pri kateri smo navdušeno 

sodelovali in glasno peli. 

Oratorijci, v nadaljevanju si lahko pre-
berete nekaj odgovorov Kaje in Janeza 
na vprašanja, ki ste jih zapisali v pis-
mih zanju. 

1. Kakšne so temperature v 
Zambiji?
Čez dan se segreje povprečno do 30 
°C, ponoči pa nekje 20 °C. Ves čas ti je 
vroče! Zato sva hvaležna, da ste nama 
oratorijci s svojimi risbicami prinesli 
nekaj zime. 

2. Kakšna je hrana?
Hrana je izredno okusna! Značilna je 
bela polenta (»nshima«) in različno 
meso (piščanec, koza, govedina ...) 
v omaki s čebulo in paradižnikom. 
Zraven je običajno zelenjavna prilo-
ga. Predvsem pa nama je zanimivo 
spoznanje, da jedo z rokami. Ni tako 
preprosto, kar poskusite! 

3. Kje spita?
V prijetni hišici, ki je za afriške 
razmere dobro priskrbljena. In ker 
komarji prinašajo malarijo, so nama 
na okna najine hišice pritrdili mreže 
proti komarjem.

4. Kakšne so tradicionalne navade 
Zambijcev?
Zanimivo je umivanje rok pred obro-
kom: drug drugemu z vrčem zlivajo 
vodo na roke nad posodo. Zanimivo je 
tudi njihovo rokovanje. Ko se rokujejo, 
se z levo roko primejo nadlahti desne 
roke in se malo priklonijo, kar je znak 
spoštovanja.  
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BLAGOSLOV SV. 
BLAŽA: ZAUPANJE IN 
AKCIJA
Lojze Grčman

Besedna zveza “blažev žegen” v 
ljudskem izročilu in tudi po Slo-
varju slovenskega knjižnega jezika 
pomeni nekaj, “kar je neučinkovi-
to”. Na primer pri zdravljenju. Je 
to ljudska modrost ali “modrost”? 
Kaj pa bi še radi? Da nam Bog ali 
njegovi tesni sodelavci svetniki 
spregovorijo iz gorečega grma? 

To je vendar doživel že Mojzes. Si 
predstavljate, da bi na primer ka-
kega našega župljana nagovoril 
glas iz plamenov pred eno izmed 
dveh najbolj znanih gostiln v kra-
ju? Če pustimo ob strani požarno 

varnost … Take vrste čudeže je 
Jezus delal pred tisočletji. Zdaj pa 
izvaja drugačne. Bog ima bogato 
domišljijo in govori po najrazlične-
jših znamenjih v okolici, ljudeh, 
srečanjih in situacijah v našem 
življenju. Vsakemu posebej. Za to 
pa moramo imeti odprte oči in ak-
tivirane tudi druge čute.

Predvsem pa moramo za učinkov-
itost njegovega nagovora kaj stor-
iti tudi sami. Zato mi je zelo blizu 
rek: “Boga kliči, a sam ne počivaj.” 
Nesmiselno je pričakovati rešilno 
znamenje z Neba, če v tej smeri nič 
ali premalo ukrenemo. Zaupanje je 
torej prva ključna beseda pri bla-
goslovu sv. Blaža. Druga pa je ak-
cija. Nešteto priložnosti je, da svoj 
glas uporabimo kot dar za druge. 

Ta praznik priprošnjika za bolezni 
grla pa je tudi kot nalašč za premis-
lek, koliko se na primer kriče ra-
zburjamo na otroke, sozakonce, 
starše … Ali pa morda povišane 
tone kdaj uporabljamo v komunik-
aciji s sodelavci, kolegi? Vsak lahko 
najde kak košček svoje osebnosti, 
kjer lahko napreduje.

Lepo je bilo videti kar dolgo vrsto 
župljanov, ki so ob njegovem praz-
niku prejeli blagoslov sv. Blaža. Če 
morda niste bili med njimi, pa se 
škofu, ki je tik pred mučeniško sm-
rtjo rešil dušečega se otroka, lahko 
gotovo priporočite tudi naknadno.
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POSTNA POSTAVA ZA LETO 
2019
Postni čas, ki se začne s pepelnično 
sredo in nas vsako leto pripravlja 
na veliko noč. Naj bo to res čas mi-
losti, duhovne poglobitve in dobrih 
del, ki jih bomo darovali za potrebe 
Cerkve in vsega sveta. 

Cerkev za postni čas določa tudi 
posebne oblike spokornosti. Strogi 
post je na pepelnično sredo (letos 
6. marca) in na veliki petek (letos 
19. aprila). Ta dva dneva se le en-
krat na dan do sitega najemo in se 
zdržimo mesnih jedi. Strogi post 
veže od izpolnjenega 18. leta do 
začetka 60. leta. 

Samo zdržek od mesnih jedi je na 
vse petke v letu. Zunaj postne-
ga časa smemo zdržek od mesnih 
jedi zamenjati s kakim drugim do-
brim delom pokore ali ljubezni do 
bližnjega. Zdržek od mesnih jedi 
veže vernike od izpolnjenega 14. 
leta. Kadar je praznik (cerkveni 
ali državni) na petek ali je kakš-
na slovesnost v družini (poroka, 
pogreb ...), post in zdržek odpa-
deta. Za duhovnike, redovnike in 
redovnice, ki se hranijo doma, ne 
velja olajšava za petke zunaj post-
nega časa.

POST: POSTNA 
POSTAVA 2019 IN 
MOLITEV 
KRIŽEVEGA POTA

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA V 
NAŠI ŽUPNIJI
V postnem času bo vsak petek ob 
17.30 in ob nedeljah po sveti maši 
ob 9.00 v naši župniji molitev 
križevega pota, ki jo bodo oblikova-
le različne skupine. Izjema je prva 
in tretja postna nedelja. Takrat bo 
molitev potekala na svetem Urhu.
Na prvo postno nedeljo se bomo 
zbrali na spodnjem parkirišču 
pod cerkvijo ob 15h. Blagoslovi-
li bomo postaje križevega pota, 
ki so bile postavljene jeseni 2018. 
Hvala vsem, ki ste vložili moči za 
to opravljeno delo. Na tretjo post-
no nedeljo pa bo že tradicionalni 
dekanijski križev pot pri svetem 
Urhu. Prav tako se bomo zbrali na 
spodnjem parkirišču in šli po novi 
poti. Molitev pri svetem Urhu bo še 
na četrto postno nedeljo, ko se bo 
ob 20h zbrala dekanijska mladina.
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Pobarvaj polja označena s piko.

RAZVEDRILO
Katarina Trkov



ŽUPNIJSKI KOLEDAR 
ZA MAREC 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. 3. – Srečanje OFS ob 18.30.
3. 3. – 8. NML; ofer za ogrevanje.
4. 3. – Karitas ob 17h, po sv. maši srečanje 
Frančiškovi popotniki.
5. 3. – Srečanje katehistov in katehistinj ob 
18.30.
6. 3. – Pepelnica – začetek postnega časa; sv. 
maši ob 9h in 18h. Dekanijska konferenca v 
Sostrem.
8. 3. – Obiskovanje ostarelih in bolnih po 
župniji.
9. 3. – Duhovna obnova za zakonce od 10h do 
18.30. Ministranti ob 10h. Ob 14h molitev za 
nove duhovniške poklice na Fužinah. Ob 19h 
Taizéjska molitev.
10. 3. –1. PN. Ob 14h blagoslov in molitev 
križevega pota na sv. Urhu.
11. 3. – Mladi v poklicu ob 20h.
12. 3. – Priprava na krščevanje ob 17h.
17. 3. – 2. PN; nedelja krščevanja. Po sv. 
maši ob 9h molitev križevega pota: mladina. 
Ob 19h srečanje ožjega odbora animatorjev 
oratorija.
18. 3. – ŽPS ob 20h.
19. 3. – Sv. Jožef; sv. maši ob 9h in 18h. ŽPS 
ob 20h.
23. 3. – Srečanje FRAME ob 20h.
24. 3. – 3. PN; postno predavanje po sveti 
maši ob 9h. Ob 15h dekanijski križev pot na 
sv. Urhu.
25. 3. – Gospodovo oznanjenje Mariji; mater-
inski dan. Sv. maši ob 9h in 18h.
30./31. 3. – Prestavitev ure na poletni čas: 
večerne sv. maše ob 19h.
31. 3. – 4. PN; sv. maša še pri sv. Urhu ob 
10.30. Dekanijski križev pot za mlade pri sv. 
Urhu ob 20h.


