
Če gre za promet (avtomobil), je 
odgovor enostaven in vprašanje rahlo 
smešno, boste rekli. Obrneš avto, če 
ne gre, pa pelješ vzvratno.

Kaj pa ko se življenje posameznika ali 
pa kar celotne družbe pripelje do kon-
ca slepe ulice? Simbolično, seveda.

Obrniti avtomobil v tem primeru 
pomeni spremeniti življenjske navade, 
načela, pred vsem tem najprej prizna-
ti, da smo zašli, da je za naše vsakod-
nevne tegobe pravzaprav kriva napač-
na odločitev nekje v nekem križišču.

Mesec junij je posvečen Jezusovemu 
Srcu. Vem, da mnogim (tudi vernim) 
cerkvene pobožnosti, tudi cerkveni 
jezik, ne pomeni veliko, morda ga tudi 
ne razumejo več. Pa vendar ne more-
mo nehati govoriti o izkušnjah naših 
prednikov in te o Srcu Jezusovemu 
pravijo naslednje...

KAJ NAREDITE, KO 
PRIPELJETE V SLEPI 
ULICI DO KONCA?

Sadovi češčenja Jezusovega Srca:
- Naklonil bom mir njihovim 
  družinam.
- Tolažil jih bom v trpljenju.
- Varno zavetje jim bom v 
  življenju, posebno ob smrtni uri.
- Dal jim bom obilen blagoslov 
  pri vsem delovanju.
- Bogato bom blagoslovil kraje in 
  skupnosti.

V avtomobilu so nam ob obračanju v 
veliko pomoč senzorji, ko govorimo o 
življenju, bomo morali najti gumb, da 
vključimo senzorje za »obračanje živl-
jenja«.

Tadej, diakon
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Bralec pri bogoslužju bere berilo in 
prošnje. Ljubezen do slovenskega 
jezika in pripravljenost posredova-
ti Božjo besedo drugim sta pogoja 
za to služenje. 

Biti bralec pri javnem bogoslužju 
pomeni opravljati stopnjo služen-
ja. Božja beseda je Beseda ljubezni, 
zato moramo najprej imeti radi 
Sveto pismo, ga prebirati, se z njim 
hraniti in začutiti Ljubezen glo-
boko v duši. Najprej je namenjena 
nam v duhovno hrano in šele, ko 
jo bomo mi prejeli in začutili nje-
no sporočilno moč, jo bomo lahko 
podarili tudi drugim. Gladko in 
profesionalno prebrano besedilo 
pred Bogom nič ne pomeni, če ni 
odmeva srca. Bog ne bo presojal 
besed, ampak srce. Branje Božje be-
sede je velika čast, ki obenem kliče 

SVETA MAŠA
BOGOSLUŽNI 
SODELAVCI 
BRALEC 
BOŽJE BESEDE
Aleš, župnik

veliko ponižnost in spoštovanje do 
Boga. Samo takšno spoštovanje 
nas bo vodilo do preprostega srca, 
ki bo s svetostjo misli in čistosti 
besede prineslo Božje sporočilo. 
Iz notranjosti mora zadoneti moč 
celega človeka – bralca, oznanjev-
alca. Bralec ima odgovorno nalogo, 
posreduje Božjo besedo, zato se 
mora truditi, da živi po evangeliju 
in nauku cerkve, da Božjo besedo 
oznanja razumljivo in razločno, da 
se na oznanjevanje skrbno pripra-
vi. 
Branje Božje besede je uvrščeno 
med posebne Cerkvene službe. 
Bralec ima pri maši svojo lastno 
službo, ki jo more sam opravljati, 
čeprav so navzoči pomočniki višje-
ga reda (diakon, duhovnik, škof), 
zato mora biti za tako veliko služ-
bo dobro pripravljen. Služba branja 
ni predstojniška, ampak strežniška 
služba. Bralci naj bi bili mlajši in 
odrasli, ki so sposobni dojeti nara-
vo razodete Božje besede. Na vred-
no oznanjevanje Božje besede se 
pripravim: 
daljna priprava (spoznavam Sveto 
pismo, spoznavam zgradbo svete 
maše, seznanim se s pravili za jav-
no nastopanje); 
bližnja priprava (študij odlomka, ki 
mi je dodeljen za branje, vadim se 
v glasnem branju, zunanje se ured-
im).

Prihodnjič: Bralci Božje besede II
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Tokrat nam je svoj pogled na branje in 
oznanjevanje Božje besede zaupala 
Silvestra Sadar.

Kot teologinja in pastoralna asis-
tentka v Slovenski vojski imaš 
veliko izkušenj pri oznanjevan-
ju Božje besede. Kaj je po tvojem 
mnenju pomembno pri tem delu?

Najprej to, da ni prevelikega razkora-
ka med tem, kar govoriš, in tem, kar 
počneš. Dobro je imeti nekaj znanja, 
nujno povezanega z življenjem. Ljudje 
ne marajo poslušati »kozjih molitvic« 
o tem, kako naj živijo. Sploh ne od 
Cerkve, ki velja za najbolj nazadnjaško 
na zemeljski obli. Vendar pa dobro 
vedo, kaj želijo zase in svoje otroke. 
Dokler filozofiramo, smo polni besed 
o svobodi odločanja in tem, da je tre-
ba slediti srcu, ko pa nas, še bolj pa ko 
naše otroke doleti krivica, zapustitev 
z ločitvijo, zloraba, splav, evtanazija, 
je stvar popolnoma drugačna. Potem 
šele razumemo, da cerkveni nauk 
nikakor ni skregan z razumom, ampak 
nas v bistvu čuva pred ljudmi in kor-
poracijami, ki jim v resnici ni mar za 
nas in naše otroke, ampak le za lasten 
zaslužek in korist.

V naši župniji vodiš skupino bir-

BRALCI BOŽJE 
BESEDE V NAŠI
V ŽUPNIJI
pripravila Barbara Feguš

mancev bralcev. Kakšne poudarke 
daješ v tej skupini? Kaj si želiš, da 
bi se mladi bralci naučili, izkusili?

Idealno bi bilo, da bi bili tako nagov-
orjeni od Boga, da bi ostali v Cerkvi 
še po birmi. Jaz prispevam le majhen 
kamenček k temu. Želim, da začuti-
jo, da so tudi oni oznanjevalci dobre 
novice, ki jo svet tako potrebuje in ki 
se duši v popolnem razvrednotenju 
vsega. Branje Božje besede ter igran-
je igrice ob materinskem dnevu in 
Miklavžu so kamenčki, ki jih prispe-
vajo oni. Opažam, kako sposobni in 
ustvarjalni so mladi! Znajo biti zelo 
resni, ko gre zares.

Za konec pa morda: imaš kakšen 
nasvet, priporočilo za bralce Bož-
je besede?

Pomembna se mi zdijo tri področja:
1. Tehnično: jasna izgovarjava, odpi-
ranje ust, gibčen jezik (pred mašo 
naredi nekaj vaj doma!), primerna hi-
trost branja.

2. Oblikovno: v besedilu prepoznati 
vsebine, ki so smiselne celote in jih 
kot takšne tudi prebrati (s premorom, 
spremembo glasu itd.).

3. Poslanstvo: bralec ne bere svoje be-
sede, ampak Božjo. Na branje naj se 
prej pripravi (tudi s pomočjo spleta, 
recimo na »hozana.si«). Če se zmoti, 
naj se ne obremenjuje, ampak mir-
no nadaljuje z branjem. Samo Bog je 
popoln in nas ljubi v naši nepopolno-
sti.
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oče. Oba pa postaneta pomemben 
vzor, ko si sami ustvarimo družino 
in živimo iz sreče ali nesreče svo-
jih prvotnih družin. Oče se igra z 
otrokom drugače kot mama, otrok 
očeta občuduje in si ga postavlja za 
vzor. Srce označuje žensko, moške-
ga pravijo, vodi razum. V življenju 
je prostor za oboje, za čustvo in ra-
zum, in starši so otrokom pomem-
ben zgled. Mi lahko še tako vzgaja-
mo z besedo in dopovedujemo, kaj 
je prav in kaj narobe, če se sami ne 
držimo povedanega, le malo koris-
ti. Otrok je kot pivnik, ki vsrka vase 
jezo, zamero, ali dobroto in veliko-
dušnost, opazuje in se uči. Starši so 
tisti, ki jih otrok občuduje in ceni 
in ki ga v svet odraslosti pošiljajo s 
svojimi nauki. Čutiti mora ljubezen 
in pripadnost. V družini naj nihče 
ne bi bil prezrt in če se doma do-
bro počutiš, se rad vračaš v domače 
gnezdo. Pomembno je, da se pogov-
arjamo. Ni lahko imeti rad pridnega 
otroka, težje pa je s tistim, ki se 
oddaljuje od naših pričakovanj. Ne 
smemo pa otroku preveč vsiljevati 
svojih misli in želja ter pričakovati 
uresničitev svojih življenjskih načr-
tov. Otrok uresničuje svoje sanje in 
si izbere svojo pot. Stojimo mu ob 
strani, smo kot svetilnik v temi, ve, 
kje nas najde, ko si bo želel pomoč 
in nasvet. Pohvalimo ga za doseže-
no, saj je vsakemu prijetno pri srcu, 
če je pohvaljen. Poiščimo dobro, 

NA PRAGU 
POČITNIC
Milena Černe

Marijin mesec maj nas je obogatil 
s prazničnim čaščenjem, cvetjem 
in veseljem. Spominjam se, kako 
smo kot otroci radi tekli k šmarni-
cam, saj se je v cerkvi veliko pelo, 
po maši pa smo se še igrali in pok-
lepetali. Blizu nam je podoba Mar-
ije, kot da je oče manj dostopen in 
strožji. Stara mama se je še posebej 
rada priporočala Mariji in nekoč mi 
je zaupala, da jo je že skoraj povozil 
avto, in rekla je, da je prepričana, 
da jo je Marija obvarovala najhu-
jšega. 

Kako je nastala podoba brezjanske 
Marije? Naslikal jo je Leopold Lay-
er, v Kranju živeči slikar. Zaoblju-
bil se je, da če ga bo Marija rešila 
iz ječe, bo poslikal njeno kapelico 
ter ji naredil novo sliko na oltar-
ju. Menda je slikal v ječi, z roka-
mi, vklenjenimi v železne verige. 
Res se je rešil ječe, se spokoril, ker 
je ponaredil denar, in nam nas-
likal čisto našo Marijo, ki nas je v 
zgodovini spremljala in reševala. 
K Mariji se naš narod še posebno 
rad zateka, kot mati  zna poto-
lažiti obupanega. Tudi v družini je 
mama otroku še posebno potreb-
na, njen pogled z milino boža in 
razume. Mati vzgaja drugače kot 
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osredotočimo se na pozitivno, kar 
je težko, saj najprej opazimo na-
pake. Približuje se konec šolske-
ga leta, popušča napetost zaradi 
spraševanja in ocen. So otroci, ki 
so se morali zelo potruditi za do-
bro oceno. Pohvalimo, nagradimo 
trud in napredek. Ne gre le za pe-
tice, morda je kdo dal vse od sebe 
za zadostno oceno, ta si še posebno 

zasluži spodbudno besedo. Opazi-
mo vloženi trud in prizadevanje. 
Niso vse samo številke, pomembna 
je srčna dobrota, važna je pridnost 
in delovne navade. Včasih slišim 
starše, ki rečejo: »Samo da se uči in 
ima dobre ocene, bomo že sami vse 

postorili. Saj nima časa, ima toliko 
dejavnosti, ne moremo ga obre-
menjevati.« Res je pomembno, da 
opazimo družinskega člana, ki je 
v stiski in ima veliko obveznosti, 
toda ni vse šola, pomembno je tudi, 
da znamo poprijeti za delo, znamo 
dihati drug z drugim in se žrtvova-
ti za druge. Če se tega naučimo že 
v mladosti, nam kasneje v življenju 
ne bo težko potrpeti. Vsak naj bi 
pospravil za sabo, pomagal doma 
in priskočil na pomoč. Če gospod-
injska dela opravlja mama, naj se 
vsaj čuti, da to ni samoumevno, 
izkazati ji moramo hvaležnost, 
zahvalo in jo včasih razbremeniti 
domačih obveznosti. 

Po svetu je veliko otrok, ki nima-
jo možnosti obiskovati pouka, 
so izkoriščani in opravljajo težka 
dela. Radi bi šli v šolske klopi, zato 
moramo biti mi, ki nam tukaj ne 
manjka gmotnih dobrin, hvaležni 
za vsak dan, vsako stvar, ki jo ima-
mo, ljudi, ki skrbijo za nas in nas 
imajo radi. Bližajo se počitnice, ko 
bo spet več časa za skupno preživl-
janje lepih trenutkov. Otroci in 
starši moramo biti čim več zunaj v 
naravi, saj le tako lahko otrok vzl-
jubi naravo in gibanje. Spomnim se 
svoje mladosti, ki je bila polepšana 
s tekanjem po travnikih, igranjem z 
živalmi, opazovanjem rastlin, nabi-
ranjem borovnic in gob, druženjem 
in igranjem z vrstniki …
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svetega Frančiška, obiskali smo 
cerkvice, ki jih je prenovil, njego-
vo rojstno hišo in samostan. Po-
leg tega pa so nam naši duhovni 
spremljevalci dali odlične iztočnice 
za premislek in duhovno prenovo 
vsakega izmed nas. Tako romanje 
bi priporočila čisto vsaki družini 
tako z majhnimi in velikimi otroki.
Timotej, Tina in Matej Lenarčič

Na romanje za družine v Assisi smo 
se kot družina prijavili na pobudo 
našega župnika Aleša. Z romanja 
se vračamo polni lepih spominov 
in vtisov, predvsem pa z občut-
kom Božje milosti in ljubezni. V 
mestu Assisi smo si ogledali kra-
je, kjer je živel in deloval sveti 
Frančišek, ki je s svojim življenjem 
velik vzor krščanskega življenja. 
Duhovni voditelji so poskrbeli za 
našo duhovno rast ter krepitev za-
konskih in družinskih vezi. Našo 
družino je najbolj navdušil obisk in 
molitev pred grobom svete Klare - 
krstne zavetnice najine hčerke. 
Oskar, Klara, Ana in Luka Hudo-
bivnik

Iz Assisija smo prinesli domov 

VTISI Z ROMANJA 
DRUŽIN V ASSISI
1. - 5. MAJ

Smo družina z dvema majhnima 
otrokoma in romanje v Assisi je bilo 
naše prvo daljše potovanje, izjem-
no in nepozabno. V okviru romanja 
je bilo poskrbljeno za nastanitev s 
tremi obroki dnevno. Vsak dan sta 
bili organizirani dve predavanji za 
skupino zakoncev, zatem pa ogled 
cerkva in znamenitosti. Med tem 
sta otroka uživala v varstvu anima-
torjev, midva pa sva imela trenutke 
za najino duhovnost. Življenjske 
obveznosti in stres nas nenehno 
praznijo in izčrpavajo, v Assisiju 
pa sva pod vrhunskim vodstvom 
voditeljev našla pot do sprememb, 
ki lahko najin odnos in odnos do 
otrok še izboljšajo in poglobijo. Do-
mov smo odšli srečni in polnih src.
Oskar, Erazem, Katja in Andrej 
Tominc

Romanje v Assisi z družino se mi 
je zdelo nekaj, česar ne bi rada 
zamudila. Zato sva se z možem 
odločila za to romanje. V Assisiju 
smo spoznali celotno življenje 
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občutek miru, povezanosti. Izve-
deli smo veliko novega o življen-
ju sv. Frančiška in sv. Klare. Lepo 
je bilo spoznavati mesto in njene 
znamenitosti še z duhovnega vidi-
ka. V dar smo dobili tudi knjižico, 
ki nas je vodila po krajih, ki smo jih 
obiskali. Imeli smo se lepo v družbi 
prijetnih družin in voditeljev. Izve-
deli smo veliko koristnih informacij 
o partnerstvu s psihoterapevtskega 
in duhovnega vidika. Hčerka je bila 
navdušena nad petjem in plesom. 
Najedli smo se testenin še za en 
mesec vnaprej. 
Karina, Janja in Jan Bitenc

Letos sem prvomajske počitnice 
preživela malo drugače, odšli smo 
namreč na družinsko romanje v 
Assisi. Tam sem bila v vlogi ani-
matorke. Z animatorji se prej nis-
mo poznali in hvaležna sem, da 
smo se v tem času res povezali. 
Skupaj z otroki smo prepevali, se 
igrali in naučili veliko novega o sve-
tem Frančišku in sveti Klari. Do-
mov  sem prišla utrujena, a polna 
lepih spominov in še nekaj časa mi 
je v ušesih odzvanjala naša skupna 
pesem: “Skupaj s Frančiškom do 
sreče do sonca, skupaj pojdimo, da 
najdemo cilj!”
animatorka Živa Jereb Bec

V Assisiju sem bil že večkrat, tokrat 
pa me je čakalo nekaj povsem no-
vega, saj sem se tja  odpravil kot 
animator. Nisem vedel kaj pričako-

vati, saj ostalih animatorjev razen 
Žive niti nisem dobro poznal. Kljub 
začetnemu strahu in tremi smo se 
hitro dobro povezali in čutilo se je, 
kot da skupaj sodelujemo že vrsto 
let. Bili smo zares dobra ekipa in 
skupaj z otroki  smo preživeli kar 
nekaj nepozabnih trenutkov. Osta-
jajo mi čudoviti spomini in v Assisi 
se bom gotovo odpravil še kdaj.
animator Jernej Birk
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Farani

Kljub vsem intrigam in obrekovanju so 
se me farani hitro privadili, da se kar 
dobro razumemo. Ker sem vedel za 
grdo navado, da fantje in možje ostaja-
jo zunaj cerkve, sem precej prvo nedel-
jo prosil naj vse to opuste. Nekaj uspe-
ha je bilo. Kmalu po prihodu so me pa 
možje prosili naj prepovem ženskam 
sedati v moške klopi. Rad sem to sto-
ril in ženskam moške klopi popolnoma 
prepovedal. Seveda so bile jako hude, 
posebno nekaj pobožnih tretjerednic 
je bilo takih, da niso hotele ubogati. 
Nato sem še pri zboru tretjega reda 
prav odločno prepovedal, na kar so se 
vdale. Možem je bilo to zelo všeč in so 
zato vsaj domačini opustili tisto posta-
janje pred cerkvijo. Jih je še nekaj pred 
cerkvijo med sv. mašo, pa so večinoma 
tuji farani.

Smrt g. Martina Poljaka

Bolezen je od dne do dne napredovala. 
Na Martinovo nedeljo je še zadnjikrat 
maševal, kakor mi je povedal »v zahva-
lo za vse dobrote« in potem ni več vstal. 
Vsak dan smo pričakovali smrti. Fara-
ni so želeli, da bi bil v Sostrem poko-
pan in so ga tudi prosili, kar je dovolil. 
Umrl je 25. XI. 1935 ob pol devetih 

NITI ČASA
ZAPISI IZ KRONIKE 
ŽUPNIJE SOSTRO
Leto 1935, zapisal župnik Franc Verce;
pripravila Barbara Feguš

zjutraj. Ob 8h je prejel še sv. Rešnje 
Telo, nato je pa ugasnil. Prišel sem k 
njemu ravno ko je umrl. Ležal je v Lju-
bljani in bil 26. XI. pripeljan v Sostro. 
Čez noč je ležalo truplo na mrtvaškem 
odru v kapeli na pokopališču. Pogreb-
na opravila je opravil g. dekan Valen-
tin Zabret ob asistenci 32 duhovnikov. 
Pogrebni govor je govoril g. Levičnik, 
Poljakov sošolec. Pokopan je g. svetnik 
na novem pokopališču, katerega je on 
zadnja leta kupil in uredil.

V letu 1935 je bilo rojenih doma 40, 
v bolnici 21, skupaj 61, in sicer 24 
dečkov in 27 deklic, med temi so 4 ne-
zakonsko rojeni.
Umrlo jih je 28, in sicer 14 moških in 
14 žensk. Najstarejši moški je bil star 
84, najstarejša ženska pa 86 let. Po-
ročenih je bilo 21 parov. Sv. obhajil je 
bilo v letu 1935 okrog 33.700. 
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“Ganljivo, spontano, še nikoli 
doživeto, zasluženo,” je Matjaž Mi-
helič, predsednik Prostovoljnega 
gasilskega društva Sostro, opisal 
svoja čustva po koncu maše za žive 
in pokojne gasilce 12. maja. Polna 
sostrska cerkev je namreč četi, ki je 
pri maši sodelovala v uniformah in 
s prapori, namenila dolg, glasen in 
povsem spontan aplavz.

Matjaž pravi, da je bilo čutiti duh 
nekdanjega gasilskega vodila, ki je 
krasilo številne grbe in praporje - 
Bogu v čast in bližnjemu v pomoč: 
“Če je človek to kdaj občutil, je got-
ovo pri Florijanovi maši. To vodilo 
predstavlja naš namen, poslanstvo 
in poklicanost.” Tudi župnik Aleš in 
diakon Tadej sta v svojih nagovorih 
izpostavila najbolj pristno krščans-
ko delovanje gasilcev: pomoč bližn-
jemu, ko je v stiski ali ko je ogrože-

VEDNO JE IN BO 
DRŽALO: BOGU V 
ČAST IN BLIŽNJEMU 
V POMOČ 

na njegova lastnina. Pomoč, ki je 
prostočasna, ne pričakuje plačila in 
pogosto tvega zdravje ali celo živl-
jenje. 

Ljudje znajo ceniti požrtvovalnost 
gasilcev v najširši paleti potreb – od 
požarov, ujm, pomanjkanja vode 
pa do varovanja prireditev –, gasil-
ci pa podporo čutijo in so zanjo 
hvaležni. “Moramo se zahvaliti lju-
dem, ki nam stojijo ob strani. Tudi 
moralno, ne le tedaj, ko nabiramo 
finančno podporo s koledarji ali 
na veselicah. Gasilci smo ena red-
kih inštitucij, ki je vredna zaupanja 
od začetka do konca. Na gasilce se 
vedno lahko računa!” je s stavkom, 
ki je trden kot gasilska solidarnost, 
sklenil predsednik Matjaž.

PGD Sostro bo prihodnje leto praz-
novalo stoto obletnico delovanja. 
Čudovita iztočnica, da v čast in 
hvalo gasilcem, ki rešujejo življenja 
in premoženje, namenimo še do-
datno gmotno, moralno in seveda 
tudi molitveno spodbudo. 

Lojze Grčman
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Ob vprašanju menjave dotrajanih 
sedanjih orgel v Sostru, se to 
vprašanje ne neha pojavljati in zato 
je prav, da mu namenimo nekaj po-
zornosti.

Gotovo obstajajo prednosti elek-
tronskega inštrumenta pred me-
hanskim.
Prva je cena. Kakovostne elektron-
ske orgle stanejo med 10 in 20 ti-
sočaki. Seveda bi bilo za potrebe 
večjega prostora, kot je cerkev, 
postaviti tudi primerno ozvočenje, 
kar bi tudi naneslo nekaj denarja, 
vendar kljub temu znesek ne bi 
presegel desetine predračuna za 
mehanske orgle (v našem primeru 
prib. 350.000).
Prednost elektronskih orgel je tudi 
v intonaciji, ki bi ostala enaka, po 
domače, ne morejo se razglasiti.
To pa je tudi vsa prednost elektron-
ike pred mehaniko.

In zdaj slabosti.

Prav gotovo je to kakovost zvo-
ka. Vsakemu, ki resno razmišlja 
o primernosti elektronskih orgel 
za cerkvene potrebe svetujem, da 
obišče kakšen prostor, kjer jih ima-
jo. Resnici na ljubo, jih ne boste 

ZAKAJ NE KUPIMO 
ELEKTRONSKIH 
ORGEL?

našli veliko in vsakemu, ki v zvoku 
elektronskih orgel »uživa« več kot 
pol ure, plačam večerjo. Malo za 
šalo, malo pa tudi zares.

Druga odločna slabost pa je tudi 
trajnost. Sami odgovorite na 
vprašanje, kolikšna je poprečna 
starost elektronskih aparatov, ki 
jih uporabljate in po treh, petih, 
največ desetih letih zavržete. Ne 
verjamem, da bi v vsem Sostrem 
našli televizor, ki bi bil starejši od 
20 let. Razen na kakšni podstrehi.

Klasične, mehanske orgle, ki jih 
imamo na koru še danes, čeprav 
so pravzaprav cenen inštrument, 
pa so še vedno delujoče. Po več 
kot sto letih! 30.000 »elektronskih 
evrov« je potrebno torej pomnoži-
ti najmanj s faktorjem 5, oziroma 
10, če govorimo o kakovostnih me-
hanskih orglah in jih primerjamo 
med seboj, šele takrat bo primerja-
va približno uravnotežena.

Prihodnjič o tem, zakaj pri inštru-
mentih izbire »znamke« ne more-
mo zvesti na zbiranje »najboljšega 
ponudnika«.

DAROVI ZA ORGLE

Do 18. 5. 2019 so v župnijsko pisar-
no prinesli dar za orgle: druž. Strah 
(Sostrska cesta) 100 €, ob pogrebu 
Rajka Žabjeka 250 €, druž. Škoda 
100 €, ob krstu druž. Sadar (Anžur-
jeva ul.) 70€, sostrski nosilci ognja 
60 €, Fajt Olga 100€,neimenovani 
300€.

Tadej Sadar
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RAZVEDRILO
Katarina Trkov

Šale o redovnikih 
povzeto po Aleteia

1.  Jezuit, dominikanec in frančiškan 
so se sprehajali vzdolž stare ceste in 
razpravljali o veličini svojih redov. 
Nenadoma se pred njimi prikaže Sve-
ta družina: z Jezusom v jaslicah ter 
Marijo in Jožefom, ki molita nad njim. 
Frančiškan pade na obraz, ves prevzet 
ob pogledu na Boga, rojenega v takšni 
revščini. Dominikanec pade na kolena 
v občudovanju prečudovitega odseva 
Svete Trojice in Svete družine. Jezuit 
pa stopi do Jožefa, ga objame okoli ra-
men in reče: “Ali sta že kaj razmišljala, 
kam ga bosta poslala v šolo?”

2. Frančiškan in dominikanec sta raz-
pravljala o tem, čigav red je veličast-
nejši. Po mesecih burnih razprav se 
odločita, da bosta, ko bosta umrla, za 
odgovor prosila Boga. Dolga leta za-
tem se srečata v nebesih in stopita do 
Božjega prestola, da bi razrešila stari 
spor. Bog se je nad njunim vprašanjem 
precej začudil in jima dejal, da bosta v 
nekaj dneh prejela pisni odgovor. Po 
temeljitem razmisleku jima je Bog po-
slal takšno pismo:
Draga sinova,
lepo vaju prosim, ne prepirajta se o 
tako postranskih zadevah. Oba reda 
sta v mojih očeh enako veličastna in 
dobra.

S spoštovanjem,
Bog, OP*
*kratica za red dominikancev (Ordo 
praedicatorum – red pridigarjev)

3.  Jezuit in frančiškan sta sedla k 
večerji, po njej pa so jima postregli še 
s pito. Na pladnju sta bila dva košč-
ka pite, eden manjši in drugi večji. 
Jezuit je hitro segel po večjem kosu. 
Frančiškan se je uprl: “Sv. Frančišek 
nas je vedno učil, naj vzamemo manjši 
kos.” Jezuit mu odvrne: “In si ga tudi 
dobil.”

4. Sveti Benedikt, Dominik, Ignacij in 
Frančišek so se prepirali, čigava kariz-
ma je najbolj prvobitna. Sveti Ben-
edikt je dejal: “Že v rajskem vrtu sta 
obstajala zgolj delo in molitev, Ora et 
labora, torej smo prvi benediktinci.” 
Vskočil je Dominik: “O, čakaj malo. Da 
je bil raj lahko ustvarjen, je moral Bog 
najprej spregovoriti. Torej je bila prva 
Beseda. Dominikanci smo starejši.” Ig-
nacij, precej prepričan o sebi, je dejal: 
“Toda še pred tem je bil kaos, Gospod 
je moral stvarstvo spraviti v red. Jas-
no je, da smo jezuiti prvi.” Frančišek 
se je hihitaje strinjal: “Prav imaš. Prvi 
je bil kaos!”

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



ŽUPNIJSKI KOLEDAR 
ZA JUNIJ 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. 6. – FRAMA ob 20h.
2. 6. – 7. VN; zaključek verouka; ob 10.30 ukra-
jinska pravoslavna sv. maša pri sv. Urhu; 3. zakon-
ska skupina ob 20h.
3. 6. – Karitas ob 17h, po sv. maši srečanje 
Frančiškovi popotniki.
4. 6. – Katehisti in katehistinje ob 18.30.
6. 6. – Gospodarska komisija in ključarji ob 20h.
7. 6. – Obiskovanje bolnih in ostarelih. OFS po 
sveti maši. Animatorji oratorija ob 20h.
8. 6. – Izlet za otroški pevski zbor in mlajše min-
istrante.
9. 6. – Binkošti; pri maši ob 9h srečanje bolnih in 
ostarelih iz župnije.
10. 6. – Mladi v poklicu ob 20h. 
11. 6. – Priprava na krščevanje ob 17h.
14. 6. –2. zakonska skupina ob 20h. Animatorji 
oratorija ob 20h.
15. 6. – Ministrantske vaje ob 10h.
15. 6. – 3. zakonska skupina ob 20h.
16. 6. – Nedelja Sv. Trojice; nedelja krščevanja.
17. 6. – ŽPS ob 2h.
20. 6. – Sv. Rešnje Telo in Kri; sv. maši ob 9h in 
19h.
21. 6. – Animatorji oratorija ob 20h.
23. 6. – 12. NML – zunanje praznovanje praznika 
Sv. Rešnjega Telesa in Krvi – procesija; Sv. maši ob 
8h in 19h.
24. 6. – Molitvena skupina ob 18h, Mladi v pokli-
cu ob 20h.
28. 6. – Srce Jezusovo; sv. maši ob 9h in 19h.
29. 6. – Sv. Peter in Pavel; sv. maša na Šentpavlu 
ob 19h.
30. 6. – 13. NML; sv. maša še pri sv. Urhu ob 
10.30.


