
»Pomagaj mi Jezus, da v svojem 
dnevu, pa naj bo to doma ali na dopus-
tu, najdem trenutke tišine in miru, da 
poiščem ‘’puščavo’’ v sebi, v kateri se 
bom lahko srečal s Teboj. Naj bo na-
jsvetejša daritev tudi v tem času osred-
nji dogodek mojega življenja. V njej naj 
najdem Tebe, v katerem se lahko spoči-
jeta moje telo in moja duša.«

21. junija smo začeli poletje in z 
njim povezano turistično sezono. 
Počitek po opravljenem delu lepo 
ovrednoti Sveto pismo, ki govori o 
stvarjenju sveta in o Božjem počit-
ku sedmi dan. Če je Bog počival 
po opravljenem delu, koliko bolj si 
mora šele človek vzeti čas za počitek 
po opravljenem delu.
Mnogi se bomo v letošnjem poletju 
odpravili na dopust. Vprašanje pa 
je, ali se bomo resnično odpočili? 
Ali lahko človek zares najde mir in 

POLETJE, POČITNICE 
IN DOPUST

samotno mesto zase? Jezus je svo-
jim apostolom privoščil ‘’odklop’’ od 
tega sveta, da bi se pripravili v miru 
na velike reči, ki so jih čakale. Je-
zusovi učenci so se od časa do časa 
morali odpovedati aktivizmu. Jezus 
jim je privoščil mir in spremembo.
To je sporočilo tudi za nas. Preobre-
menjenost, nervoza in utrujenost 
ogrožajo naše življenje in aposto-
lat, ki ga je nam kristjanom naložil 
Jezus Kristus. Za naše življenje je 
zelo pomembno, da si znamo najti 
trenutke tišine in oditi na samoten 
kraj. Samo v tišini in molku, ko smo 
sami s svojim Bogom, bomo lahko 
ozdravili in pripravili svojo notran-
jost na poslanstvo, ki nam ga bo 
zaupal Gospod.
Na oddihu pa nikdar ne pozabimo, 
da smo kristjani. Ko gremo na odd-
ih, ne smemo iti tudi na »oddih od 
krščanstva«. Kjerkoli že bomo, ni-
koli ne pozabimo na nedeljo in na-
jsvetejšo daritev.
Lepe počitniške dni Vam želim!

Aleš, župnik
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Liturgično prebiranje Božje besede 
pri svetih mašah in praznikih v 
naši župniji poteka lepo in dosto-
janstveno. Hvala vsem bralcem in 
bralkam za vaš talent, čas in pri-
pravljenost, da po svojih močeh 
sooblikujete božjo liturgijo.

Nekaj koristnih nasvetov: 

1. Že doma si preberite Božjo 
besedo za tisti dan (najdemo jo v 
Družini, Magnificatu, na koledarju 
…).
2. Bodite urejeni (primerna oble-
ka).
3. Pred branjem berila se oglasite 
v zakristiji ( vsaj 5 minut pred 
začetkom svete maše). 
4. Pred prihodom k ambonu zmo-
lite za poslušalce, da bo Bog po 
Vas naletel na odprta ušesa in plod-
no zemljo.
5. K ambonu (oltarju Božje besede) 
pristopite iz cerkve (ne iz zakris-
tije).
6. Pred in po branju Božje be-
sede se pri ambonu prikloni-
mo daritvenemu oltarju (in ne 
poklekujemo pred oltarjem ali 
tabernakljem!), ker je med sveto 

SVETA MAŠA
BOGOSLUŽNI 
SODELAVCI 
PRAKTIČNI NASVETI 
ZA BRALCE
Aleš, župnik

mašo glavni daritveni oltar in ne 
tabernakelj. Poklekujemo le pred 
začetkom in na koncu svete maše 
pred svojo klopjo v smeri tabernak-
lja. 
7. Berite glasno in razločno.
8. Med branjem večkrat poglejte 
po ljudeh.
9. Nikoli se ne bere naslova ber-
ila! Ne berite: »Prvo/drugo ber-
ilo …«, ampak samo: »Berilo iz 
…«,
10. Kadar ste odsotni, si sami 
poiščite zamenjavo.

Prihodnjič: Bralci Božje besede
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Duhovne vaje za dekleta
Dekleta so same prosile za duhovne 
vaje. G. kaplan je naprosil g. Kalana, ki 
je začel 25. 3. in jih končal v nedeljo 29. 
3. Udeležba je bila dosti dobra, le ško-
da, da je bil g. Kalan hripav in govoril 
je predolgo. Ker so matere sedaj hude, 
da za nje nič ne storimo, sem jim oblju-
bil za jesen duhovne vaje. Sedaj nimajo 
časa.

Novo gospodarsko poslopje
Za zidanje oz. popravilo gospodarske-
ga sem imel z možmi že več sestankov. 
Večina je bila za to, da se to podere in 
sezida novo. Obljubili so mi ves les in 
vožnjo materiala. Kar občudoval sem 
jih s kakim veseljem so vozili. Gradn-
jo je prevzel g. zidarski mojster Mati-
ja Ferkolj za 12.500 din, lesarska dela 
pa lesarski mojster Grum iz Kašlja za 
3.500 din. Staro poslopje je bilo podrto 
v 20 minutah, ker je bilo zidano s cest-
nim blatom.

Tatvina v cerkvi
Že večkrat sem opazil, da nekdo v 
cerkvi sili v nabiralnike. Zato sem iz 
njih redno vsakih 14 dni pobiral de-
nar. V jeseni je nekdo z vitrihom prišel 
v zakristijo in tam vzel budilko, ne-
kaj vžigalic, zavitek starinskih sveč 

NITI ČASA
ZAPISI IZ KRONIKE 
ŽUPNIJE SOSTRO
Leto 1936, zapisal župnik Franc Verce;
pripravila Barbara Feguš

in nekaj purifikatorijev. Dal sem zato 
na vrata še eno ključavnico, da bi ne 
mogel z vitrihom odpreti. V začetku 
aprila je zmanjkala srebrna verižica s 
svetinjico Matere Božje, ki je bila na 
tabernakljevem ključu. Dne 27. 3. je 
pa nekdo po dnevu pobral iz zaprte 
zakristije 4 ključe od zakristijskih vrat 
in ključe za tabernaklje, poškodoval 
angelčka - nabiralca, odtrgal mu je 
glavo in poskušal odpreti železni nabi-
ralnik pri sv. Jožefu. Opazil je tatvi-
no mežnar šele zvečer, ko je zaklepal 
cerkev. Ker je ključe pobral, sem še isti 
večer dal novo ključavnico na zakris-
tijska vrata. Drugi dan pa sem dal 
predelati vse ključavnice, da prvotni 
ključi več ne odpro.

Ključi najdeni
Ko so delavci pospravljali okrog cerkve 
so našli dne 2. 5. ukradene ključe v 
kotu pod žlebom pri stranskih vratih. 
Iz tega se da sklepati, da je bil tat še 
otrok. Sumimo neko mlado ciganko 
ali pa nekega šolarja, ki rad hodi okrog 
nabiralnikov.
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Ivane Kobilce: »Vse sem hotela vi-
deti na svetu in pogledati za vsako 
zaveso, vedno me je gnalo naprej in 
danes mi ni žal. Videla sem svet in 
življenje; bilo je lepo in polno soln-
ca. Ni mi žal.« 

Slast, da bova šla na pot, pa najsi 
bo to peš, z avtom ali letalom je 
zame že najlepši del potovanja. In 
nato pot sama. Dogodivščine, ra-
ziskovanje ter lepi spomini, ko se 
vrneva in moj raziskovalni duh že 
razmišlja, kam bova šla naslednjič. 
Če greva na pot z avtom, najprej 
na glas preberem molitvice z vseh 
podobic svetega Krištofa, ki jih 
imava v avtu v sprednjem preda-
lu (in teh ni malo). Nato običajno 
vprašam moža, če je za rožni venec 
in je vedno za. Tako se v molitvi 
umiriva, pokličeva za spremstvo 
Svetega Duha in se izročava ter pri-
poročava tiste, ki jih puščava doma. 
Nato se ob umirjeni glasbi prijetno 
pomenkujeva, se ustaviva na ka-
vici, rogljičku in pot vedno hitro 
mine. Ko prideva na cilj, se posvet-

SLAST JE V TEM, 
DA GREM
Damjanca Šubelj

...Kar pa res šteje, je ta slani znoj 
in kamen, ki spotaknem se nad njim, 
in lilast cvet, ki vanj se zastrmim, 
in pa morda ta gora pred menoj....

...Vrh gore je bel kažipot očem. 
In jasen dan žari od vsepovsod 
in sreča je, da je pred mano pot, 
in to da vem, da slast je v tem, da 
grem. 

Vzpon, Janez Menart

Tako je lepa ta Menartova pesem, 
ki nas spomni, da je pot lepša kot 
cilj. Kako lepo je pričakovati do-
pust, počitnice. Morje.... Zjutraj, 
ko še ni nikjer nikogar. Ležanje 
pod borovcem in knjige, knjige...
To je najin klasičen dopust v lepem 
kotičku Dalmacije. Enkrat letno pa 
si z možem privoščiva tudi daljše 
potovanje. Moja mama nas ni pus-
tila nikamor. Vem, da samo zato, 
ker se je tako bala za nas, potem ko 
se je smrtno ponesrečil moj brat. 
Tako sem prvič šla na malo daljšo 
potovanje šele, ko sta tudi moja 
otroka že malo odrasla. Prepros-
to nisem pogrešala drugih krajev. 
Doma mi je bilo najlepše. Ko pa 
sva šla prvič na potovanje, se je v 
meni »aktiviral« raziskovalni duh 
potovanj. Kako blizu so mi besede 
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iva ogledom, za katere si narediva 
načrt že doma. Če je le možnost, 
združiva ogled mesta tudi z obis-
kom kakega koncerta. Včasih se 
kakšen zgodi tudi nenačrtovano, 
kot je bil čudoviti koncert v Sveti 
kapeli (Saint Chapell) v Parizu, ko 
je bilo vse razprodano, midva pa 
sva slučajno prišla tja 10 minut 
pred koncertom. Kar stopila sem 
do blagajne ter vprašala, če je mož-
no še dobiti kako karto. Seveda sva 
jo. Še zdaj mi gredo mravljinci po 
hrbtu, ko se spomnim, kako je bilo 
lepo sedeti med tistimi čudovitimi 
vitražnimi okni lepega svetišča in 
poslušati koncert klasične glasbe, 
med katerim sem se v mislih zah-
valjevala Bogu, kako je velik in do-
ber.

Ko se vrneva domov imava »se 
spomniš?« pogovore. Zanimivo, 
da se nama še bolj kot mogočne, 
čudovite stavbe in znamenitosti 
vtisnejo v spomin dogodki, ki so se 
zgodili NAMA. Se spomniš, ko si 
v Dubaju zvečer rekel, zaradi vseh 
bleščavih luči, da se počutiš, kot v 
vesolju? Se spomniš, ko sva Kopen-
hagnu sama hodila po čudovitem 
botaničnem vrtu, ki so ga že zaprli 
in si odtrgala rožo, ki se ti je doma 
celo prijela? Se spomniš, ko si se v 
Pragi usedla kar na pločnik in zače-
la jokati, ker so te tako bolele noge, 
pa si še vedno hotela pregledati še 
en trg in eno cerkev? Se spomniš, 

ko je v Kelvingrovu na Škotskem 
na orgelskem koncertu resne glas-
be organist igral Beatle? Malo sva 
obujala spomine tudi danes, ko 
sem se pripravljala na ta prispevek 
in prešinilo me je. Hvala ti Bog, da 
imam moža, ki hoče z menoj »po-
gledati za vsako zaveso«. Ki me 
podpira v načrtovanju novih poti. 
Ki mu ni odveč odnesti v avto še 
peto nepotrebno torbo stvari »za 
vsak slučaj«. Hvala ti, da ga imam, 
ki se je pripravljen z menoj pogo-
varjati ure in ure »se spomniš?« 
pogovore. Hvala ti, da z njim in 
Teboj ob strani potujem skozi živl-
jenje ter se vzpenjam k najvišjemu 
Vrhu.
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so nam vlile upanje, zato smo pot 
nadaljevali kar s prebijanjem med 
grmovji in podrastjo. Bili smo pravi 
lovilci klopov. Kmalu smo se razve-
selili terena, ki je obetal hojo, prim-
ernejšo človekovemu dostojanstvu. 
Nismo namreč še slutili, da se nam 
bo zgodba kaj kmalu ponovila. 

Ajdno smo osvojili v enkrat daljšem 
času, kot je bilo prvotno planira-
no. Kljub utrujenosti smo uživali v 
čudovitem pogledu na stvarstvo, ki 
nam je bil na vrhu podarjen. Hkrati 
so nas številni ostanki poselitev, ki 
pričajo o tem, kako živahno je bilo 
nekoč na Ajdni, vrnili med 3. in 2. 
tisočletje pr. Kr.

Po zaužiti malici so se nam vrnile 
moči. V zavetju zgovornih ruševin 
smo s Taizejsko molitvijo še enkrat 
izrazili zahvalo in čast Bogu. 

Ob misli na spust smo na 1046 m 
nadmorske višine morali priznati, 
da je svetovni splet ob pametni up-
orabi lahko še kako v prid. S tele-
fonom smo namreč našli urejeno 
pot, po kateri smo se vrnili proti 
izhodišču. Takrat smo se  bili že 
sposobni pošaliti na račun števil-
nih pustolovščin tistega dne.

V zadnjem delu poti smo naleteli na 
»grešnega kozla«. Na napačno pot 
nas je namreč zapeljal lično izdelan 
lesen – na drevo pritrjen – smer-
okaz, z vžganim imenom Ajdna. 
V objemu gorenjskih gozdov smo 

OMNES UNUM NA 
KONČNEM IZLETU

Kadar se ob nedeljah s kora slišijo 
ponavljajoči spevi z meditativnim 
pridihom, takrat pri bogoslužju 
sodelujemo pevci skupine Omnes 
unum.

Sprva so bile naše le Taizejske mo-
litve, ki so se v župniji lepo »pri-
jele«. V letošnjem šolskem letu smo 
pričeli sodelovati tudi pri mašah. 
Za vložen trud smo se zato ob kon-
cu sezone nagradili z zaključnim 
izletom.

Odpravili smo se na Gorenjsko, na-
tančneje na vzpetino Ajdna. Veseli 
sončne sobote smo v dopoldanskih 
urah krenili na pot. Sprva je kazalo, 
da bo največja ovira pomanjkan-
je kondicije, ki si jo v deževnem 
maju nismo uspeli pridobiti. Ven-
dar smo na to kmalu pozabili, kajti 
znašli smo se na brezpotju. Opis na 
papirju je le približno ustrezal de-
janskemu stanju.  Redke markacije 

Brigita Škrinjar
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KRIŠTOFOVA 
NEDELJA

Če bi si naredila osebno lestvico na-
jljubših svetnikov, bi bil sv. Krištof 
zagotovo pri samem vrhu. Za to je 
več razlogov. Že samo ime, ki pome-
ni Kristonosec, njegova podoba in 
legenda o tem, kako na ramenih 
nosi Kristusa, mi predstavljajo lepo 
povabilo k temu, da se trudim tudi 
sama nositi Kristusa v svojem srcu. 
Ta podoba me v zadnjih mesecih 
spremlja skoraj povsod, saj imam 
sv. Krištofa na obesku za ključe 
(čeprav bi glede na pogosto iskanje 
verjetno potrebovala tudi podobo 
sv. Antona Padovanskega). Drugi 

Barbara Feguš

prišli do spoznanja, da lahko izbi-
ra ene same napačne poti pošteno 
zagode.

Kljub vsemu imamo na minulo so-
boto le prijetne spomine, saj smo 
vendar Omnes unum (lat. »vsi 
eno«).

razlog pa je zagotovo ta, da se sv. 
Krištofu v molitvi za srečno pot 
priporočim pri vsaki malo daljši 
vožnji z avtomobilom.
Na Krištofovo nedeljo, ki bo letos 
21. julija, nas blagoslov vozil in 
voznikov na poseben način spomni 
na Božje varstvo. Takrat se spomni-
mo na vse lepe in srečno prevožene 
kilometre ter se priporočimo tudi 
za vse nadaljnje poti. Ob blagosl-
ovu lahko s svojim darom za akcijo 
MIVA omogočimo tudi misijonar-
jem v revnejših predelih sveta, da 
varno obiskujejo odročne kraje in 
ponesejo Kristusa med ljudi. Ali 
kot pravi geslo akcije: »Moj dar 
Boga slavi za vse prevožene poti.«
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Na zadnjo majsko nedeljo je v Sost-
rem 20 deklic in fantov prejelo prvo 
sveto obhajilo. Ob ponosu, da je bil 
našim otrokom podeljen ta zakra-
ment, da so tako napravili še en kor-
ak proti osebni veri, in prizadev-
nem sodelovanju prvoobhajancev 
je bilo orošeno marsikatero oko.   
Nobena pomembna stvar v življen-
ju ni ne cenjena ne opravljena brez 
temeljitih priprav. Na prvo sveto 
obhajilo se niso pripravljali le otroci, 
ampak poleg župnika s prizadevnimi 
sodelavci tudi starši. Sestanki, e-ko-
respondenca, okrasitev cerkve, mla-
ji, zborček presenečenja in razne 
druge naloge so bili naša domena.   
Morda je kdo čutil drugače, ampak zdi 
se mi, da je vse to – s kakšno izjemo, 
kar je človeško – šlo z neko dobro vol-
jo, pozitivno energijo, pripravljenostjo 
sodelovanja. Na ta način smo se dodat-
no povezali tudi starši. Saj ne da sicer 
tega ne bi želeli, ampak vsakdanjik 
prinese nek klasičen tok obveznos-
ti, navad in praks ali pa si vse to pač 
naredimo sami. Slovesni dogodek za 
naše otroke pa je poskrbel, da s(m)o 
stopili skupaj tudi tisti, ki se sicer mor-
da poznajo/poznamo bolj površno.  

VČASIH ENA IN ENA 
POMENITA VEČ 
KOT DVE
Lojze Grčman

Vse s prvim svetim obhajilom pov-
ezane dejavnosti so pripomogle tudi k 
potrditvi, da je mogoče z dobro organi-
zacijo, predvsem pa dobro voljo storiti 
veliko. In da je povezana skupnost, v 
našem primeru župnijska, bistveno 
več kot le vsota posameznikov. Torej, 
da sta ena in ena ob pravem odnosu 
več kot dve. Hvala vsem, ki ste poso-
dili roke, čas, voljo ali priskočili na po-
moč z molitvijo!
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Od 8. do 14. julija bo v naši župniji 
potekal poletni oratorij pod geslom: 
imaš moč.  Cel teden bomo skozi 
zgodbo spoznavali glavnega junaka 
Petra Klepca, ki od Boga vsak dan 
prejme novo moč. Njegova največja 
želja je, da bi nekoč postal močan, 
saj ga zaradi njegove šibke postave 
drugi pastirčki zasmehujejo in mu 
nagajajo. Bog mu zato zaupa moč, 
da bi z njo pomagal ljudem.
»Imaš moč, dano od Boga, moč, ki 
premaga vsakega, moč, ki pomaga 
ti, da z njo rešiš vse ljudi.«

Celotnemu oratoriju bomo tako 
kot vsako leto dodali dobrodelno 
noto in zbirali plastične zamaške 
za deklico Tijo, ki z našo pomoč-

ORATORIJ 2019: 
IMAŠ MOČ! 

jo lepo napreduje in osvaja nova 
znanja. Čeprav se marsikomu 
povsem običajem pokrovček ne zdi 
nič posebnega, Tijini družini uliva 
upanje, pogum in moč za napre-
dek. In to dosega tudi z našo (po)
MOČJO. 

Prav tako bomo cel teden zbirali 
rabljene šolske potrebščine in jih 
kasneje poslali otrokom v Afriko, 
ki jih bodo zagotovo zelo veseli. 

Ana Malavašič
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Zakaj nakupa orgel ne moremo 
zvesti na zbiranje »najboljšega 
ponudnika«?

Seveda je »izbira najboljšega 
ponudnika« pri tako visokem zne-
sku, kot so nove orgle, zelo logična 
poteza. Toda pri tem je potrebno 
imeti pred očmi naslednji dejstvi:

1. Ko izbirate novo vozilo, na prim-
er, ne primerjate med seboj Škode 
in Mercedesa. Po navadi se odloči-
mo za neko znamko in nato izbira-
mo model.

2. V Sloveniji je tudi relativno malo 
izdelovalcev orgel. Resne orgelske 
delavnice (in temu primernim 
»opusom«, številom inštrumentov) 
so: Mariborska škofijska delavnica, 
Orglarstvo Škrabelj in Orglarstvo 
Močnik. Seveda nikogar ne bi iz-
postavljal, sem pa slišal dovolj in-
štrumentov vseh treh delavnic, da 
se na podlagi tega osebno lahko 
odločim kateri inštrumenti so bol-
jši in kateri slabši.

Ko se torej odločamo za »znam-
ko« orgel, moramo dobro poznati 
razliko med različnimi »znamka-
mi«. Tako kot Stradivarijeva violi-
na zveni drugače kot Demšarjeva, 
tudi dve violini istega izdelovalca 

NAJBOLJŠI 
PONUDNIK

nimata iste cene. »Demšarco« lah-
ko kupite za 2000 ali pa za 30.000 
evrov. Odvisno od materialov in 
postopka. Tako tudi pri orglah izbi-
ra izdelovalca in števila registrov še 
ni vse, ko govorimo o ceni. Izredno 
pomemben delež pri izdelavi orgel 
predstavlja človeški faktor, intona-
tor. Več o tem prihodnjič, ko bomo 
nekaj več povedali o tem, kako 
zapleten inštrument orgle so.

DAROVI ZA ORGLE

Do 20. 6. 2019 so za orgle darovali: 
Bučar Natalija 200 €, Silva in Mi-
lan Matos 50 €, Bitenc Franci 200 
€, druž. Sešek 100 €, druž. Habič 
100 €, Joži in Jože Bitenc 200 €, 
neimenovani 400 €, Plahčinski 
Irma 300 €.

Tadej Sadar
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RAZVEDRILO
Katarina Trkov

Kaj je to?

1. Majhna skleda se drži dolgega 
ročaja, lonec polna zapusti, prazna 
vanj prihaja.

2. Sem in tja, sem in tja, čez razgrn-
jen kos blaga, piha, puha, peče, 
peče, kar ni gladko, poravna.

3. Jo roka drži, jo metla žgečka, ko 
vse naloži, bolj čista so tla.

4. Trn ni, pa vendar zbode, živa ni, 
pa vendar dela, skoz uho ji vtakni 
nitko, pa bo luknja kmalu cela.

5. Prva reže trdo zemljo, druga pe-
sek premetava, a brezskrbna mala 
sestra se v peskovniku zabava.

Rešitev ugank: 1. zajemalka, 2. likalnik, 
3. smetišnica, 4. šivanka, 5. lopata



ŽUPNIJSKI KOLEDAR 
ZA JULIJ 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
15 minut po 

vsaki sveti maši

SVETE MAŠE
NEDELJA: 7.00, 9.00

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.

5. 7. – Prvi petek, obiskovanje bolnih in ostarelih
7. 7. – 14. NML; blagoslov animatorjev pri sv. 
maši ob 9h
8. – 14. 7. – Oratorij
9. 7. – Priprava na krščevanje ob 17h
14. 7. – 15. NML
21. 7. – 16. NML; Krištofova nedelja – nabirka 
MIVA, nedelja krščevanja
28. 7. – 17. NML; sv. maša še pri Sv. Urhu ob 
10.30

ŽELIM SE NAGLEDATI

Želim se nagledati travnikov in gričev,
opaziti pajčolan, 
s katerim jih sonce pokriva kakor mati.
Dvigniti se k Tebi, veliki Bog.

Želim z zadovoljstvom gledati drevo,
opaziti čar, 
ki izhaja iz njega kakor iz nežne roke.
Dvigniti se k Tebi, veliki Bog.

Želim z veseljem gledati v obraz drugega človeka,
občudovati milino, 
ki je razlita na njem kakor jutranja rosa.
Dvigniti se k Tebi, veliki Bog.

A. Rotzetter

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


