
Poletni meseci, za nekatere bolj 
sproščeno preživeti, se počasi iz-
tekajo in naravni tokokrog nas vabi, 
da zopet zberemo svoje misli in po-
gled optimistično usmerimo naprej.
Vsi trenutki, ki smo jih preživeli 
čez poletje, ko smo spoznavali nove 
kraje, se bogatili v medsebojnih 
odnosih ali pa ostali doma in žive-
li trezno krščanstvo, naj nam bodo 
spodbuda za dni, ki prihajajo.

Mesec september nam ponuja bo-
gato paleto raznovrstnih dejavnosti 
tako v šoli, službi, doma ali v žup-

PO PRIJETNEM ODDIHU 
NOV ZAČETEK

niji. Kakor bodo otroci v šoli napre-
dovali v znanju, starši pri svojem 
delu odkrivali nova spoznanja, tako 
kristjani ne pozabimo na pomemb-
nost duha, ki ga je potrebno nego-
vati, da bo naše duhovno življenje 
zdravo.

September je zaznamovan s svetni-
ki in prazniki, ki nam kažejo pravo 
smer, med njimi so: Mati Terezija, 
Marijino rojstvo, evangelist Matej, 
pater Pij, Anton Martin Slomšek. 
Vsak od njih nam kaže, kako je naše 
življenje lahko lepo. Da bomo tudi 
sami lahko svetili drugim in kazali 
pravo pot, smo vabljeni, da se ak-
tivno vključimo v življenje domače 
župnije. V Glasu župnije objavljamo 
urnik srečanj pastoralnih skupin. 
Vsekakor pa smo vabljeni, da svojo 
krščansko držo utemeljimo na red-
ni nedeljski sveti maši in molitvi, ki 
naj sad pokaže v lepem odnosu do 
sočloveka. 

Bogu hvala za lepo poletje, ki nam je 
dalo moči za nov začetek.

Aleš, župnik
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Ali si sploh lahko predstavljamo 
nedeljsko ali praznično bogosluž-
je brez ministrantov? Kdo so 
pravzaprav ministranti?
Ministrant ali mašni strežnik je 
oseba, ki duhovniku – mašniku 
pomaga pri izvedbi maše, delitvi 
zakramentov ali zakramentalov 
(pogreb). Beseda ministrant izvi-
ra iz latinskega glagola ministra-
re = služiti.  Zlasti pa se njihova 
nepogrešljivost pri oltarju pokaže 
ob velikih praznikih. Zato so takrat 
za njih tudi posebne vaje.
Ministranti pri bogoslužju opravl-
jajo pomembni nalogi – služijo pri 
oltarju ter molijo z duhovnikom 
ali z drugim voditeljem bogoslužja 
in s celotno skupnostjo verujočih. 
Ponavadi gre za aktivno skupino, ki 
se srečuje na rednih ministrantskih 
srečanjih, drugih skupinah znotraj 
župnije ali izven nje in se srečuje-
mo tudi v prostem času. 
Kdor želi biti ministrant, se mora 
držati nekaterih navodil. Za min-
istranta naj ne mine nedelja brez 
svete maše. Ministrant naj redno 
in vredno prejema zakramenta 
svete evharistije in svete spovedi. 
Ministrant mora biti ponosen, da 

SVETA MAŠA
BOGOSLUŽNI 
SODELAVCI 
MINISTRANTI
Aleš, župnik

lahko sodeluje ob Gospodovem ol-
tarju. Ministrant vestno izpolnjuje 
svoje verske in šolske dolžnosti in 
se izogiba vsemu, kar ni primerno 
za dobrega kristjana. Ministrant je 
dober in zvest prijatelj.
Kot si ne moremo predstavljati, 
da bi zbor pel brez vaj, športnik 
igral na tekmi brez treninga, tako 
tudi ministranti potrebujejo vaje, 
zlasti ob velikih dogodkih naše-
ga bogoslužnega koledarja. Vsako 
drugo soboto imamo srečanja, kjer 
vadimo ministrantske veščine in se 
pogovorimo o drugih prihajajočih 
dogodkih. 

Če Bog koga kliče, se pravi, če fant 
čuti veselje do tega, da bi post-
al ministrant in služil Bogu pri 
njegovem oltarju, naj mu odgov-
ori z veseljem. Pridruži se lahko 
skupini ministrantov, kjer se bo 
naučil vse, kar potrebuje za dobro 
opravljanje ministrantske službe v 
župniji.

Prihodnjič: Cerkveni pevci
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V sredo, dne 24. 2. 1937, so se 
pričele duhovne vaje za žene. 
Mislim, da v naši župniji še niso 
imele posebnih duhovnih vaj, raz-
ven tistih stanovskih govorov ob 
misijonih. Ker pa matere največ 
trpe in je od njih veliko odvisno, 
kakšne so družine, je treba tem na-
jprej pomagati. Vodil je duhovne 
vaje g. prof. dr. Andrej Snoj.  Vsak 
dan sta bila dva govora, eden 
zjutraj, drugi zvečer. Žene so bile 
zelo zadovoljne in hvaležne. Same 
so tudi nabrale za g. voditelja dar 
za njegov trud.

Duhovne vaje za može in fante

V sredo, dne 3. 3. 1937 so se pričele 
duhovne vaje za može in fante. 
Vodil jih je g. Miha Jenko iz Most. 
Udeležba je bila dosti dobra. Ob sk-
lepu so fantje izrazili željo,  da bi 
bilo za Veliko noč vsako leto dobro 
nekaj takega. Da bi le kaj ostalo.  

Zastava Marijinega vrtca

23. maja je bil popoldan slo-
vesen sprejem v Marijin vrtec in 
blagoslovljena je bila tudi nova 
zastavica. Denar zanjo so nabirali 
otroci.

NITI ČASA
ZAPISI IZ KRONIKE 
ŽUPNIJE SOSTRO
Leto 1937, zapisal župnik Franc Verce;
pripravila Barbara Feguš

Fantovska kongregacija

G. kaplan Žakelj si je vzel za glav-
no nalogo v Sostrem, da ustanovi 
fantovsko kongregacijo. Skoro dve 
leti je zbiral fante in jih vzgajal, da 
bi dosegel ta svoj namen. Doživ-
el je veliko razočaranj, nagajali so 
mu posebno fantje iz vrst JSZ (Ju-
goslovanska strokovna zveza). On 
pa ni odnehal. Delal je in molil. Po 
dveh letih je imel nekako 20 fan-
tov, ki so bili 8. decembra slovesno 
sprejeti. Obenem je bila sprejeta 
tudi nova zastava kongregacije – 
dopoldan fantovska – popoldan 
dekliška. Po litanijah je bila v 
dvorani lepa akademija. 
V letu 1937 smo skušali med mla-
dino poživiti verskega duha Poseb-
no je g. kaplan zastavil vse sile, 
da bi napravil red v Prosvetnem 
društvu, ki je bilo nekako predšo-
la komunizma. Imel je veliko težav 
in nasprotovanja od strani JSZ in 
KPM. Kjerkoli so ti mogli, so fante 
odvračali od kongregacije.
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nikov ali priročnikov. Življenje te 
bo učilo vsak dan sproti in včasih 
bo veliko težje kot izpiti na fakulte-
ti. V službi boš imel strokovno 
delo. Delal boš z računalnikom in 
s sodelavci. Poklic računalniškega 
programerja je samoten, zato se 
zavestno večkrat odtegni od ekra-
na in stopi do sodelavcev pa malo 
poklepetaj. Kar naenkrat boš bolj 
spočit in imel novo energijo za 
delo. Pazi tudi, da se ne boš preveč 
»zasedel«. Kdor sedi, ta rjavi! V raz-
vitem svetu, polnem blagostanja, 
največ ljudi prezgodaj umre od pre-
dobre in preobilne hrane. Zato ne 
pozabi na rekreacijo in gibanje.

Dela ne nosi domov! 

Sodelavci, šef, direktor, imajo vsak 
svoje poklicne in življenjske iz-
kušnje. Vsak ima tudi svoj značaj. 
Včasih bo težko, ko se bo treba 
prilagajati. Takrat se spomni besed 
Frančiška Asiškega: O Bog, daj mi 
moč, da sprejmem tisto, česar ne 
morem spremeniti, daj mi pogum, 
da spremenim tisto, kar lahko 
spremenim in daj mi modrost, da 
razlikujem to dvoje! 
Ne pozabi tudi pravila: Ko si jezen, 

PRVIČ V SLUŽBO
Damjanca Šubelj

Dragi sin, pred menoj stojiš odra-
sel, 23 letni mož, jaz te pa še vedno 
vidim v svojem naročju, ko sem te, 
še malo pomečkanega in nebogl-
jenega, prinesla iz porodnišnice. 
V ponedeljek boš nastopil svojo 
prvo službo v podjetju, kjer si imel 
kadrovsko štipendijo. V osnovni 
šoli si bil ves čas odličen, čeprav se 
nisi nič učil. Bala sem se, kako bo, 
ko boš šel v gimnazijo, saj se bo tre-
ba začeti učiti. Pa si tudi gimnazijo 
delal z levo roko. Trepetala sem, kaj 
bo, ko boš šel na fakulteto za elek-
trotehniko. Zdaj bo treba študirati 
in to ni hec. No, malo si se res učil 
pa so bile ocene v glavnem kar 10. 
Ko si vpisal magisterij iz računal-
ništva, sem se spet bala. To je zelo 
težak študij. No, prejšnji mesec, 
ko si tudi tu opravil zadnji izpit z 
dveletnim povprečjem 9,6, sem si 
končno oddahnila. Saj sem vede-
la, da si bister pa vendar.... Ko sta 
z očijem kdaj »udarila debato« in 
govorila, kot dva Italijana, veliko in 
naglas o elektriki in računalnikih, 
sem samo z odprtimi usti poskusi-
la ujeti, če se mi o kakšni stvari kaj 
sanja. 

Saj v resnici nikoli nisem dvomila 
vate... In tudi zdaj ne dvomim, ko 
vstopaš v šolo življenja. Za delo 
na tej šoli ni nobenih skript, učbe-
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ne stori ničesar. Prespi in naslednji 
dan bo morda vse drugače. 
Ko boš prejel prvo plačo, začni da-
jati na stran: 10% plače za nujne 
primere in vsaj 10% plače za svojo 
starost. Vem, da se ti zdi smešno, 
da bi pri 23 letih razmišljal o svoji 
starosti pa vendar, ko boš tam, se 
boš kesal, če tega ne boš storil. In 
dela ne nosi domov! Aja, to sem že 
napisala, ampak je zelo pomemb-
no, zato naj bo kar dvakrat.

Ko boš naredil napako, prevzemi 
odgovornost. Opraviči se in skušaj 
popraviti, če se da, kar si storil na-
pak. To je ravnanje moža. Samo 
slabiči iščejo vedno izgovor za svo-
je napake v drugih in niso sposobni 
opravičila. 

Bodi pošten. Tudi če bo še taka pri-
lika in res noben nikoli ne bi izve-
del, si ne dovoli, da bi kaj ukradel, 
koga ogoljufal ali si na tuj račun 
karkoli prilastil. TI boš to vedel 
in droben glasek vesti v tebi te bo 
na to nenehno opominjal. Če boš 
pošten, boš lahko vsakemu pogle-
dal v oči in tvoje oči bodo vesele 
in jasne, kot so sedaj. Bodi ve-
sel in prijazen ter dobrohoten do 
vsakega. Naj v srečanju s teboj in 
v čvrstem stisku tvoje roke vsak 
sreča Božjo dobroto.  
Večkrat si ponovi lepo skavtsko 
molitev: 
Gospod, naj Te srečam v vsakem jutru 

in večeru,
v vetru in soncu, sredi trat in stu-
dencev, gozdov in planin. 
Naj Te ljubim v vsakem človeku 
in Ti ostanem zvest v svojih dolžnos-
tih.

Ko boš v stiski, v dvomu in ne boš 
vedel ne kod ne kam, pokliči na 
pomoč Svetega Duha. Simpatični 
bohinjski župnik Martin Golob 
je nekako takole v svojem vlogu 
nagovoril birmance: »Prejeli ste 
Svetega Duha, zdaj ga pa » nuca-
jte«. Ne zapirajte ga nekam vase, 
saj tudi, če imaš ferarija, ga ne 
skriješ v garažo, ampak se ponosno 
voziš z njim.«

Oba z očijem sva zelo ponosna 
nate in veva, da boš vse zmogel in 
bo vse dobro. Še naprej bova molila 
zate in tudi za tvoje dekle. Bog te 
blagoslovi. 
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pana. Skoraj vsa. Pločnika je ulici, 
ki prestaja zahtevno operacijo, os-
talo zelo malo. Na nekaterih mes-
tih celo le kak meter. Zato se tam 
hodeči niti ne morejo srečati. Ozi-
roma mora eden počakati, se uma-
kniti pred prag trgovine, lokala ali 
stanovanja in počakati, da gre oni 
drugi mimo. Ali obratno.

Nekajkrat sem se sprehodil tam in 
opazil res veliko mero razumevanja, 
sprejemanja, še več, vljudnosti in 
pristne prijaznosti, celo kavalirst-
va. Dejanja in besede, kot so ods-
topanje prednosti, “izvolite”, “bo 
šlo?”, “hvala”, “lep dan” pravzaprav 
niso bila izjema, ampak pravilo. 
Kako drugače kot na primer besno 
gestikuliranje ob izsiljevanju pred-
nosti ali živčno hupanje v avtu. 
Zdelo se mi je, da je na Trubarjevi 
nastala nekakšna ožina prijaznosti. 
Je res treba prekopati ulico, da smo 
pozorni drug do drugega?

OŽINA 
PRIJAZNOSTI

Središče Ljubljane se mi to polet-
je zdi eno samo gradbišče. In tudi, 
ko se pelješ, kolesariš, hodiš proti 
obrobju mesta, ni nič drugače. Ne-
kajkrat v zadnjih mesecih me je 
prešinilo, da je pot po opravkih ali v 
službo kot poligon, igre brez meja, 
tekmovanje v tem, kdo se bo bolje 
znašel pri premagovanju te, one, 
tretje ovire. Kdo bo lahko ubral 
alternativno pot, jo mahnil kar 
mimo delavcev ali za hip, dva skočil 
s kolesa, ga prenesel čez gradbišče 
in nadaljeval po pločniku. Napiši 
kaj novega, boste rekli. To že vemo! 
Bom. 

Večkrat sem se že zalotil, čeprav 
nisem ravno strašansko jambraš-
ki tip človeka, kako jadikujem nad 
obvozi, zamudami, vrstami, “dal-
jšnicami” v smer, kamor bi rad. Pod 
točko ena: cestna infrastruktura 
se ureja zato, da bi nam bilo nekoč 
vsem bolje in udobneje. Pod točko 
dve: pred kratkim sem ob enem 
takšnih gradbišč dobil zanimiv pre-
blisk. 

Ste se v zadnjem času sprehodili po 
Trubarjevi ulici? Sila pomembna 
žila pešcev, recimo ji kar arterija, 
ki vodi v srce Ljubljane, je preko-

Lojze Grčman
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ŽUPNIJSKA CERKEV
Žegnanjska (angelska nedelja) – 1. 9. 2019
Župnijski zavetnik (sv. Lenart) – 6. 11. 2019
Celodnevno češčenje – 14. 11. 2019
Ustanovna sveta maša – 23. 11. 2019

ZAVOGLJE
Spomin vseh vernih rajnih – 2. 11. 2019
Sv. Marko, blagoslov konj in traktorjev – 19. 4. 
2020
2. prošnji dan – 19. 5. 2020
Žegnanje – 9. 8. 2020

ŠENTPAVEL
Vsi sveti – 1. 11. 2019
3. prošnji dan – 20. 5. 2020
Praznik apostolov Petra in Pavla – 29. 6. 2020
Žegnanje – 16. 8. 2020

SV. URH - DOBRUNJE
Zadnja nedelja v mesecu
Molitev za mir – 27. 10. 2019
Spomin vseh vernih rajnih – 2. 11. 2019
Žegnanje – 17. 5. 2020
Prvi prošnji dan – 18. 5. 2020

KAPELA NADANGELA MIHAELA
Nadangeli (sv. Mihael) – 28. 9. 2019
Obletnica posvetitve – 31. 10. 2019
Sv. maše po prazniku vseh svetih – 4. in 5., 
7. - 9. 11. 2019

ŽEGNANJA IN 
POSEBNE MAŠE 
2019 - 2020
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V naši župniji sv. Lenarta deluje 
kar nekaj skupin – lepo  vabljeni, da 
se kateri izmed njih pridružite! Ne 
zakopljite svojega talenta v zemljo, 
ampak ga razvijajte skupaj s pri-
jatelji. 

1. ZAKONSKA SKUPINA – tretja 
sobota v mesecu ob 20.00, pred-
stavnik v ŽPS Šubelj Boštjan

2. ZAKONSKA SKUPINA – dru-
gi petek v mesecu ob 20.00, pred-
stavnik v ŽPS Škrinjar Aleksander

3. ZAKONSKA SKUPINA – prva 
nedelja v mesecu ob 20.00, pred-
stavnik Selan Matija 

ANIMATORJI ORATORIJA – 
priložnostna srečanja, predstavnik 
v ŽPS Šeme Zala, voditelja Peterca 
Živa in Perkovič Luka

SKUPINE 
V ŽUPNIJI 
2019/2020

BRALCI – priložnostna srečanja, 
sezname za branje sestavlja Luko-
vac Neli

FRANČIŠKOV SVETNI RED 
(OFS) – drugi ponedeljek v mese-
cu po maši, predstavnik v ŽPS 
Zupančič Janko

FRANČIŠKOVA MLADINA 
(FRAMA) – prva in četrta sobota 
v mesecu ob 20.00, predstavnik 
v ŽPS Trkov Urša; voditelj Birk 
Jernej

FRANČIŠKOVI POPOTNIKI 
(FP)  – prvi ponedeljek v mese-
cu po maši, kontaktna oseba Birk 
Marjetka

GLAS ŽUPNIJE – izhaja zadn-
jo nedeljo v mesecu, priložnostna 
srečanja, glavna urednica: Feguš 
Barbara

GOSPODARSKI SVET (GS) – 
priložnostna srečanja na dva mese-
ca, predstavnik v ŽPS Gregor Peter-
ca

KARITAS (K) – prvi ponedeljek 
v mesecu ob 17.00, predstavnik v 
ŽPS Trkov Janja

KATEHETJE (KA) – prvi torek v 
mesecu ob 18.30, kontaktna oseba 
žpk Tomašević Aleš

MINISTRANTI (M) – druga sobo-
ta v mesecu ob 10.00, predstavnik 
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v ŽPS Trkov Miha ml., voditelj Jošt 
Kavka

MLADINSKA SKUPINA (MS) – 
vsak petek ob 20.00, predstavnik v 
ŽPS Trkov Miha ml.

MOLITVENA SKUPINA (MoS) – 
četrti ponedeljek v mesecu eno uro 
pred mašo, kontaktna oseba Lunka 
Ana;

MEŠANI CERKVENI PEVSKI 
ZBOR (MCPZ) – četrtek ob 20.00, 
predstavnica v ŽPS Bučar Natalija; 
zborovodja Tadej Sadar

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 
(MPZ) – vsak četrtek ob 19.00, 
zborovodkinja Šosterič Klara

OTROŠKI PEVSKI ZBOR (OPZ) 
– nedelja po sv. maši ob 9.00, zbor-
ovodkinja Sadar Kristina

OMNES UNUM (OU) – sreda ob 
19.00, zborovodja Feguš Matjaž

PRITRKOVALCI (P) – priložnost-
na srečanja, kontaktna oseba Can-
kar Peter

ŠTUDENTSKA SKUPINA (ŠS) – 
vsak torek ob 20.00, predstavnica v 
ŽPS Trkov Urša

TAIZEJSKA MOLITEV (T) – dru-
ga sobota v mesecu ob 19.00 (v po-
letnem času ob 20.00), kontaktna 
oseba Feguš Matjaž

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET 
(ŽPS) – tretji ponedeljek v mesecu 
ob 20.00, tajnik v ŽPS Šubelj Bošt-
jan
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Zaupnega odnosa z Bogom se ne da 
naučiti. Ta odnos je mogoče samo 
privzgojiti. Tukaj pa je vprašanje, 
ali se vzgoja za zaupni odnos z Bo-
gom začne šele v obdobju šolskih 
otrok. /…/ Kakor je nenadomestlji-
vo versko prebujenje v družinskem 
okolju, je tudi nenadomestljivo 
sodelovanje med starši in kateheti. 
Katehet ima namreč otroka samo 
eno uro na teden. Morda še eno 
uro, če otrok skupaj s starši pride k 
nedeljski maši. Glede na to katehet 
lahko samo utrjuje in nadgrajuje 
to, kar otroku dajo starši.

Znanje ni najbolj pomembno, a 
čisto brez njega ne gre. Izkušnje pa 
kažejo, da smo slovenski kristjani 
veliko premalo podkovani o vsebi-
ni svoje vere. Ker imamo premalo 
verskega znanja, si pogosto ne up-
amo nastopati v javnosti. Nismo 
usposobljeni, da bi svojo vero za-
govarjali pred drugimi ljudmi, ne 
pred domačimi ne pred sodelavci. 
Če hočemo izpolnjevati Petrovo 
naročilo, naj bomo vselej »vsa-
komur pripravljeni odgovoriti, če 
vas vpraša za razlog upanja, ki je v 
vas«, moramo vedeti, kaj, kako in 
zakaj verujemo. Za to pa potrebu-
jemo tudi znanje.

nadškof Stanislav Zore

VEROUK
2019/2020

ZELENO DREVO
Ljubeznivi moji bratje in sestre! 
Ljubite Boga čez vse in bližnjega 
kakor sami sebe, kajti ljubezen je 
tisti sveti pas, kateri nas z Bogom, 
otroke s starši, brate z brati, pri-
jatelje s prijatelji sklene; ljubezen 
je tisto zeleno drevo, katero sladek, 
lep sad posvetne in večne sreče 
prinese, brez katerega nič dobrega 
mogoče ni. 

O, da bi zraslo lepo zeleno drevo 
prave ljubezni do Boga in našega 
bližnjega, zraslo iz čistega srca mo-
jih poslušavcev, da bi moje marn-
vanje (govorjenje) na dobro zemljo 
padlo. Iz tega drevesa prave, čiste 
ljubezni bomo si naredili lestev, 
katera gor do visokih nebes doseže: 
ta lestev je prava lestev Jakobova, 
po kateri pojdemo v večno veselje. 
Amen.

A.M. Slomšek
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OSNUTEK URNIKA ZA VEROUČNO LETO 2019/2020

1. RAZRED – SREDA ob 16.00 in 17.00
(gospa Živa Peterca)

(dva skupini bosta, če bo vpisano več kot 15 otrok;
drugače bo skupina samo ob 17.00

razdelitev v skupine bomo sporočili po vpisu)
 

2. RAZRED – PONEDELJEK ob 16.00 in 17.00
(gospa Ana Malavašič)

1. skupina (priimki od R do Ž)
2. skupina (priimki od D do P)

 
3. RAZRED –PONEDELJEK ob 14.15

(Aleš Tomašević, žpk.)
 

4. RAZRED – PONEDELJEK ob 16.15 in 17.15
(gospa Agata Tušek)

1. skupina (priimki od Je do V)
2. skupina (priimki od A do Ja)

 
5. RAZRED – TOREK ob 16.15 in 17.15

(gospod Luka Perkovič)
1. skupina (priimki od M do Ž)
2. skupina (priimki od A do L)

 
6. RAZRED – TOREK ob 17.15

(gospa Zala Peterca)
 

7. RAZRED – SREDA ob 15.00 in 16.00
(gospod Matjaž Feguš)

1. skupina 15.00 (priimki od L do Ž)
2. skupina 16.00 (priimki od A do K)

 
(8. in 9. R) BIRMANCI – PONEDELJEK ob 15.30 in 16.30

(Aleš Tomašević, žpk.)
1. skupina 15.30 (priimki od Pet do Ž)
2. skupina 16.30 (priimki od A do Per)
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KAKO BLAGOSLOVI-
TI SVOJE OTROKE

Starši imajo težko nalogo, da vodijo 
otroke k Bogu. Katekizem Katoliške 
cerkve pojasni, da so starši oben-
em z zakramentom svetega zakona 
“prejeli odgovornost in prednost-
no pravico, da evangelizirajo svoje 
otroke. Že od najzgodnejših let jih 
bodo uvajali v skrivnosti vere, saj so 
za svoje otroke njeni ‘prvi glasniki’” 
(KKC 2225).

To seveda ni lahka naloga in včasih 
se zdi, da trud ne obrodi sadov. 
Včasih se učinki pokažejo šele po le-
tih ali desetletjih.

Bog nam je otroke zaupal v varstvo
Starševski blagoslov je preprosta 
in starodavna tradicija, ki staršem 
daje možnost, da na svoje otroke 
prikličejo Božji blagoslov. Starši ima-
mo posebno odgovornost in obvezo, 
da svoje otroke izročamo Bogu. On 
nam jih je zaupal, naša dolžnost pa 
je, da jih pripeljemo nazaj k Njemu.
Primere takih blagoslovov najdemo 
na več mestih v Stari zavezi. Eden 
najbolj znanih primerov je, kako 
Izak blagoslovi svojega sina Jakoba 
(prim. 1 Mz 27).

Pogosto se uporablja blagoslov iz 
Četrte Mojzesove knjige (4 Mz 6,24 - 
26) in je znan kot Aronov blagoslov:

Philip Kosolski; vir: si.aleteia.org

“Gospod naj te blagoslovi in te varuje.
Gospod naj da sijati svoje obličje nad 
tabo in naj ti bo milostljiv.
Gospod naj dvigne svoje obličje nadte 
in ti podeli mir.”

Blagoslov najdemo tudi pri Tobitu 
(Tob 5,17), ko blagoslovi sina Tobija, 
preden gre z Azarjajem na pot:
“Bog na nebu naj vaju varno pripelje na 
cilj in vaju spet srečna in zdrava pripel-
je k meni nazaj. Njegov angel naj vaju 
varuje in spremlja.”
Lahko pa preprosto rečemo:
“Naj te Bog blagoslovi v imenu Očeta in 
Sina in Svetega Duha.”

Molitev namreč ni obrazec in jo la-
hko oblikujemo spontano. Pomemb-
no je le, da nad otroke kličemo Božji 
blagoslov in s tem priznamo vlogo, 
ki nam jo je Gospod zaupal.

Omenjene besede lahko izrekamo, 
ko pomočimo prst v blagoslovlje-
no vodo (če jo imamo) in otroka 
pokrižamo na čelu. Otroku lahko 
tudi preprosto položimo roko na 
glavo.

Najbolj običajen čas za blagoslov je 
pred spanjem, pred zdravniškimi 
posegi ali ko ga ne znamo umiriti. 
Lahko pa otroke blagoslovite tudi 
pred odhodom v šolo, vrtec, šolo v 
naravi ali potovanjem. To vam bo 
vlilo dodatno zaupanje, da je Gos-
pod z njimi in da Njegov angel pazi 
na vsak njihov korak.
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DUHOVNI
FITNES

Neka šala gre takole: »Pol leta sem 
že včlanjen v fitnes, pa nisem shujšal 
niti za en kilogram! Jutri moram iti 
osebno tja, da vidim, kaj se dogaja.«

Tale je pa hecen, si rečem. Vendar 
me kmalu nehote spomni na naše 
vsakdanje krščansko življenje. S 
krstom smo bili tudi mi »včlanjeni« 
v občestvo, ki mu rečemo Cerkev. 
Bogu bi radi verjeli, zaupali, čutili 
njegovo prisotnost, doživeli kakšen 
čudež, z lahkoto prenašali vse ovire 
in težave v življenju itd. Želimo si 
cel paket, ki bi nam dal moči, vesel-
ja, upanja … Čakamo. Pričakujemo, 
saj smo vendar člani, »naredili« smo 
vse zakramente, k maši gremo – no, 
ali pa vsaj za ta velike praznike. Sveta 
maša vsako nedeljo? Preveč dolgčas, 
če bi bil vsaj kakšen dober bend ali 
pa kaj … Aja, nove pevce iščete? Ne, 
jaz žal nimam časa za to. Molitev 
vsak dan? Zjutraj se mi mudi v služ-
bo, zvečer sem tako utrujena, pa še 
kakšen dober film je na TV. Spoved 
– eh, saj to jaz že sam z Bogom »pori-
htam«. Otrok pa ne bi silili, če nočejo 
k maši, se bodo sami odločili, ko bodo 
polnoletni. In ker se nič posebnega 
ne zgodi, obupamo. Zakaj bi vztra-
jali, če ne deluje … Resnica pa je, da 
sploh nismo šli v »fitnes« - izpuščali 

Barbara Feguš

smo priložnosti za razvijanje svojih 
duhovnih mišic. Potem pa je težje 
videti in izkusiti Božjo prisotnost. 
To se nam dogaja tudi na drugih 
področjih življenja – preveč truda 
ne bi vložili, a pobirali bi odlične 
sadove.

Pred nami je mesec september, ko 
tudi v naših župnijah s pastoral-
nim začenjamo na novo. Idealen 
čas, da gremo »osebno preverit«, 
kaj se dogaja v našem »duhovnem 
fitnesu«, da najdemo v občestvu 
tudi prostor zase. Brez skrbi, člana-
rina je poravnana. Ne glede na to, 
v kakšni duhovni formi smo. Je-
zus je poskrbel za članarino in nas 
vabi vsak dan znova, čeprav včasih 
dvomimo, se upiramo, nas prema-
ga lenoba, imamo kup napak … Kje 
je finta, se sprašujemo, kaj je danes 
sploh še zastonj?! Nobene finte ni. 
Bog je ljubezen. Odločitev pa naša, 
kajti brez svobode tudi ljubezen ni 
mogoča.
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Orgle imajo vsaj eno klaviaturo, 
na katero seveda igramo z rokami 
(manual) in eno, na katero igramo 
z nogami (pedal).
Najpogosteje srečamo orgle z dve-
ma manualoma, največje orgle na 
svetu pa jih imajo kar sedem. Or-
gle v mestu Atlantic City v dvorani 
Constitution Hall imajo 455 regis-
trov in več kot 30.000 piščali. 

Od tipke do piščali je dolga pot, 
orgelski izdelovalci pa poznajo 
tudi različne načine, oziroma poti. 
Strokovno tej povezavi pravimo 
»traktura«. Dolga stoletja je bila 
edina možnost mehanska vez s po-
močjo različnih, mnogokrat zelo 

PRVI STIK Z 
INŠTRUMENTOM – 
IGRALNIK

kompleksnih mehanizmov, z na-
predkom tehnike pa so začeli mo-

jstri uporavljati tudi stisnjen zrak 
(pnevmatska) in elektriko (elek-
tro-pnevmatska in elektromehans-
ka traktrura). O tem več prihodn-
jič.

DAROVI ZA ORGLE

Do 16. 8. 2019 so za orgle darovali: 
Pleško Mimi 50 €, druž. Škoda 200 
€, ob praznovanju rojstnega dne 
260 €, nabiralnik v cerkvi v juliju 
58,1 €, druž. Habič 100 €, druž. 
Zidar 500 €, neimenovani 450 €, 
druž. Selan 150 €, ob pogrebu FC 
80 €.

Tadej Sadar
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RAZVEDRILO
Katarina Trkov

Kaj je to?

1. Včasih je črn, včasih je bel, kdor 
ni presit, ga je zmeraj vesel. Zunaj 
je skorja, notri sredica, nima nade-
va kakor potica.

2. Na zunaj okrogla in ne čisto glad-
ka - pod kožo pa zdrava in sončna 
in sladka.

3. Kruhki, ki niso v peči pečeni, 
malo rjavi in malo rumeni rahli 
in sladki od marmelade - maškare 
vzele jih bodo prav rade.
4. Striček Bodiček po hruške ne 
hodi, kaj bi mu sadje, če biva le v 
vodi.

5. Bodica pri bodici se ziba po stezi-
ci.

6. Lepa je, a silno zvita. Redkokdaj 
se ujame v past. Si po gozdu išče za-
jce, v vas gre pa kokoši krast.

7. Je šibko pozimi, je močno poleti, 
nas zjutraj prebuja, nas greje, nam 
sveti.

8. Čez luknjo je steklo, okoli pa les, 
ne zunaj ne notri, natanko vmes.

9. V lončku poseda, se nič ne pre-
mika, le redko je žejen, neznansko 
rad pika.

10. Bel trebušček, črna krila, repek 
na dva kraja, vsako leto s prvim 
mrazom daleč stran odhaja. Rešitev ugank:1. Kruh, 2. Poma-

ranča, 3. Krofi, 4. Morski ježek, 5. 
Jež, 6. Lisica, 7. Sonce, 8. Okno, 9. 
Kaktus, 10. Lastovica, 11. Črv, 12. 

Snežak, 13. Nos

11. Neslišen, neznaten, a velik fa-
lot, skoz jabolko sočno utira si pot.

12. Mož je brez obleke, le klobuk 
ima, pa se nič ne trese, saj je iz sne-
ga.

13. Skakalnica sredi obraza je čisto 
rdeča od mraza.

R. Benotti: Božji smehljaji : Sveto pismo v karikaturah



ŽUPNIJSKI KOLEDAR 
ZA SEPTEMBER 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. 9. – 22. NML - Angelska nedelja; župnijsko 
žegnanje; sv. maši ob 7h in 9h; pri sv. maši ob 9h 
bomo skupaj z duhovnim pomočnikom g. Franci-
jem Mikličem praznovali tudi njegovih 25 let 
duhovništva; (ta dan še ne bo večerne svete maše)
2. 9. – Karitas ob 17h
6. 9. – Srečanje OFS po sveti maši
8. 9. -  23. NML in rojstvo Device Marije
9. – 13. 9. – Vpisovanje k verouku za vse razrede 
po razporedu
9. 9. - Prvo srečanje skupine Frančiškovi popotniki 
po sv. maši
10. 9. – Ob 18h priprava na krščevanje
13. 9. – Srečanje druge zakonske skupine ob 20h
14. 9. – Ministranti ob 10h; Taizejska molitev ob 
20h
15. 9. –  24. NML, nedelja krščevanja
16. – 20. 9. – Začetek verouka po urniku - spove-
dovanje
16. 9. –  ŽPS ob 20h
17. 9. –  Prvo srečanje Študentske skupine ob 20h
20. 9. – Prvo srečanje mladinske skupine ob 20h
21. 9. -  Stična mladih; srečanje prve zakonske sk-
upine ob 20h
22. 9. –  25. NML, Slomškova nedelja
23. 9. –  Molitvena skupina ob 18h
28. 9. – Predvečer praznika nadangelov; sv. maša 
ob 19h v pokopališki kapeli
29. 9. – 26. NML in praznik nadangelov, sv. maša 
še pri Sv. Urhu ob 10.30
30. 9. – Gospodarska komisija in ključarji ob 20h

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


