
Menda ljudje srečo merimo tako, 
da se primerjamo. S sosedi, sošolci, 
sodržavljani... Kaj pa, če bi se prim-
erjali z vsemi Zemljani? Če imate 
hrano v hladilniku, če imate svoje 
obleke, če imate streho nad glavo in 
posteljo, v kateri lahko spite, … ste 
bogatejši kot 75% ljudi na svetu. Če 
imate še denar v denarnici in na ban-
ki sodite k osmim odstotkom tistih 
ljudi na našem planetu, ki živijo v 
blagostanju.
Pa ste zaradi tega srečni?

Bon za srečno življenje je bon, na ka-
terem z veliko piše »SMISEL« in na 
drugi strani »IZPOLNJENE SANJE«.

Sem zakompliciral, ne?

Glede na to, da berete vrstice Žup-
nijskega lista, je pričakovana poan-
ta, da boste smisel življenja našli v 

BON ZA SREČNO 
ŽIVLJENJE. 
GA BOSTE IZKORISTILI?

Cerkvi. Toda sodoben človek noče 
slišati takšnih poenostavitev in 
zahteva tudi zagotovilo. Tako smo 
pred izzivom, saj je vera vendar 
svobodna, svoboda pa s seboj nosi 
dvom.

Recimo takole srečo, smisel lahko 
najdete tudi zunaj Cerkve, zunaj 
občestva, ki ga druži Ljubezen, am-
pak mnogo težje.

Unovčite bon za srečo, bodite dobri 
do soseda, sovaščana, sočloveka.

Tadej, diakon
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»PRDANOVA KAPELICA« 
V SOSTREM

Po navedbi je bila kapelica Marija 
z Jezuščkom, ki stoji na razpotju 
Sostrske ceste in ceste Pot v Pod-
gorje, postavljena leta 1867.
Domačini pripovedujejo, da je bila 
kapelica včasih središče, kamor so 
se ljudje radi zatekali ob posebnih 
priložnostih. Navada je bila, da 
se je ob kapelici ustavil pogreb-
ni sprevod in nekdo od vaščanov 
je glasno prosil ljudi, naj rajnemu 
oprostijo in pozabijo, če je bilo kaj 
narobe.
Kadar so kmetje kupili prašiče ali 
drugo živino, so šli po blagoslov h 
kapelici in v ta namen darovali ne-
kaj denarja. Vrgli so ga v ‘’pušco’’, 
ki je bila pritrjena v notranjosti 
kapelice. Tako so zbirali denar za 
krasitev in obnovo kapelice.
Starejši vaščani pripovedujejo, da 
so se ljudje ob potresu 1895 leta 
počutili najbolj varne v sodih ali 
zbrani ob kapelici.
Za kapelico je dolga leta lepo skrbe-
la Prdanova Jera, od tod tudi ime 
kapelice, ki stoji pred Prdanovo 
domačijo. Po smrti skrbne Jere so 

ZNAMENJA 
IN KAPELICE
Kapelice in križna znamenja - raziskovalna 
naloga OŠ Sostro, leto 2000/2001, avtorici 
Tina Černe in Eva Markovič;
pripravil Aleš, župnik

Prdanovi nadaljevali s krašenjem 
in obnavljanjem kapelice. Zelo za-
vzeta pa je bila tudi Gregoričeva 
Johana, ki je 1988 sama poskrbela 
za delno obnovo kapelice, 1993 pa 
je organizirala obnovo, v kateri so 
sodelovali vsi vaščani.
16. maja 2015 je bil blagoslov ob 
vnovični obnovi celotne kapele, 
kjer se je obnovilo tudi kip Marije z 
Jezuščkom, pri kateri so sodelovali 
vsi vaščani.
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Prihaja poletje in z njim čas počitnic 
ter dopustov, ko si lahko vzamemo več 
časa tudi za branje. Za vas smo izbrali 
nekaj predlogov, omenjene knjige pa 
so na voljo v župnijski knjižnici. “Kdor 
bere knjige, živi tisoč življenj.” (G. R. 
R. Martin).

1. Jan Dobraczynski: 
Očetova senca
Roman je čudovita in živa pripoved 
o sv. Jožefu, Jezusovem redniku. Pi-
satelj nam skozi Jožefove oči približa 
njegovo življenjsko pot: vsa hrepenen-
ja, radosti, kot tudi vse dvome in pre-
izkušnje, skozi katere je moral iti. 

2. Brene Brown: 
Darovi nepopolnosti
Dr. Brene Brown, raziskovlka, pisatel-
jica in profesorica, v knjigi spregov-
ori o lastni vrednosti, sprejemanju 

ŽUPNIJSKA 
KNJIŽNICA VABI
pripravila Barbara Feguš

nepopolnosti in ranljivosti. Skuša 
odgovoriti na vprašanje, kako v 
nepopolnosti odkriti priložnosti in 
čudovita orodja, ki nam pomagajo na 
naši življenjski poti.

3. Robert Hugh Benson: 
Gospodar sveta
Apokaliptični roman o svetu, kjer vero 
v Boga zamenja posvetni humanizem, 
ki ne priznava ničesar, kar bi bilo nad 
naravnimi zakoni in človekom ter 
razglaša, da je človek sam svoj gospo-
dar. Katoliška Cerkev je preganjana, 
duhovna razsežnost življenja zamira, 
vlada kultura obupa in praznine. Pro-
ti temu se bori p. Percy Franklin, ka-
toliški duhovnik, ki pri tem tvega tudi 
svoje življenje.

4. Nicky Cruz: 
Teci, sinko, teci
Resnično pričevanje Nicky Cruza, 
nekoč kriminalca, nasilneža in vod-
je tolpe v New Yorku. Ko je slišal 
pričevanje pastorja, se je zanj vse 
spremenilo – oklenil se je Kristusa in 
začel z misijonskim delom med mlad-
imi. Zgodba o neustavljivi moči Kris-
tusove ljubezni.

5. Asia Bibi, Anne-Isabelle Tollet: 
Končno svobodna
Pričevanje kristjanke iz Pakistana, 
nad katero je dolgo visela obsodba na 
smrt, ker je pila iz istega vodnjaka kot 
muslimani. Preden je bila oproščena, 
je v zaporu preživela devet let, ki jih 
je spremljalo mučenje in poniževanje. 
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5. JULIJA GODUJETA 
CIRIL IN METOD
Milena Černe

Kdo sta bila sveta moža Ciril in Metod? 
Zakaj sta pomembna za Slovence, Slo-
vane in celotno Evropo? Prinesla sta 
nam pismenost, izgovorjene besede so 
se prvič zapisale. Iznašla sta pisavo in 
med Slovani širila bolj domačo besedo. 
Ta dva bizantinska duhovnika je papež 
Janez Pavel II. imenoval za sozavetni-
ka Evrope. 
Bila sta Grka iz okolice Soluna. Prišla 
sta na željo moravskega kneza Ras-
tislava in tam poučevala ljudi v njim 
razumljivem jeziku. Znašla sta se tudi 
v kneževini kneza Koclja, kjer sta 
opismenila okrog 50 domačinov, Slo-
vanov, ki so kasneje postali Slovenci. 
Naši predniki so v 9. stoletju prvič 
poslušali božjo besedo v svojem jezi-
ku. To je bil stik z evangeliji in drugimi 
svetimi spisi in sedaj so bila besedila 
posredovana vsem ljudem, tudi pre-
prostemu kmetu. Takrat je veljalo, da 
mora bogoslužje potekati v hebrejšči-
ni, grščini in latinščini, ta dva sveta 
moža, bizantinska misijonarja, pa 
sta božjo besedo prevajala v ljudske 
jezike. Bila sta večkrat preganjana, 
vendar sta imela papeževo podporo. 
Z njuno pomočjo smo za nekaj časa 
postali samostojni in smo se otresli 
frankovskega gospostva. Prvo zapisa-
no besedilo v slovenščini so Brižins-
ki spomeniki, s Cirilom in Metodom 

pa smo se prvič srečali z bolj domačo 
pisano besedo. V teh davnih časih je 
malo ljudi znalo brati in pisati, znanje 
so skrivali, še posebej božja beseda ni 
bila vsem dostopna. Danes si ne pred-
stavljamo, da ne bi znali pisati in brati, 
to se nam zdi neprecenljivo, pomem-
bno za človeka. Hvaležni smo lahko 
za vse, kar so nam omogočili predniki 
tudi za ceno svojega življenja. Mar-
sikje po svetu še vedno znanje, šole, 
pisanje in branje niso dostopni vsem. 

Veseli smo lahko, da živimo v času 
blaginje, so pa pred nami drugi prob-
lemi. Toda če pobrskamo po zgodovi-
ni, je bilo nekoč zaradi pomanjkanja, 
nevednosti, bolezni in vojn dosti huje.  
Da smo lahko zapisali svoje besede, 
da se je znanje naših prednikov lahko 
ohranilo stoletja in da nismo zatonili v 
pozabo, je pravi čudež. Kljub majhno-
sti smo Slovenci že zgodaj dobili prvi 
zapis v svojem jeziku in prvo pisavo, 
karolinško minuskulo. Nismo bili nič 
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kasnejši od drugih narodov, celo med 
prvimi. Kaj  bi se zgodilo z narodom, ki 
svojega jezika ne bi imel zapisanega? 
Ne bi bilo knjig, ne bi bilo sporazume-
vanja, kot ga poznamo danes. Izumrli 
bi, ne bi imeli ohranjene dediščine in 
dokazov o našem obstajanju. 
Sploh v času počitnic še raje vzamemo 
v roke knjigo in se potopimo v svet 
pisane besede. Zakaj je branje knjig 
pomembno in v čem je boljše od tele-
vizije in drugih modernih medijev? Ob 
branju si ustvarimo lastni svet domišl-
jije, televizija nam vsili, kar sama hoče, 
tu pa se razcveti naša ustvarjalnost in 
naše miselne predstave. Ustvarjamo si 
svoje slike v glavi, včasih ob zanimivi 
knjigi tudi jočemo, lahko nas spravi 
v smeh, lahko občudujemo bogast-
vo jezika in se čudimo in sprašujemo 
o ljudeh, ki so imeli to moč, da so 
nas spravili do smeha ali joka. Veliko 
moč ima zapisano, ogromno moč ima 
beseda, prava beseda ob pravem času. 
»Lepa beseda, lepo mesto najde,« pra-
vi pregovor in res je pomembno, da 
se znamo izraziti in čim natančne-
je oblikovati svoje misli. Kako pa si 
pridobimo besedni zaklad? Z branjem. 
Moja soseda je že v srebrnih letih, 
telo zapuščajo moči in prikradejo se 
bolečine, vendar še vedno z veseljem 
bere in toplo mi je pri srcu, ko mi uspe 
prinesti ji knjigo, ki je ni mogla odloži-
ti. Vsa navdušena mi vrača izposojene 
knjige in kar žari ob pripovedovanju, 
kako jo je zgodba navdušila. Reševan-

je križank in branje knjig, kar tako 
rada počne, ohranjata tudi zdravega 
duha in pamet. Nekdanjo čilost telesa 
zamenja moč duha. Radi se pogovar-
jamo s starejšimi, saj imajo toliko iz-
kušenj in srčne dobrote. Plete copatke 
za novorojenčke in radi se sladkamo z 
njenimi pečenimi sladkimi dobrotami.
Branje nas povezuje, združuje, pleme-
niti, razveseljuje, dela sočutnejše, lažje 
se vživimo v čustva in težave drugega 
človeka. In če letos ne moremo v tuji-
no na dopust, so to skrbi, zadrega, so 
to res problemi? Če mislimo, da so to 
problemi, potem pravih ne poznamo. 
Svet je za trenutek obstal, ustavili smo 
se v našem hitenju in se začeli zaveda-
ti vrednosti medsebojnih stikov, prist-
nih objemov, stiskov rok in pozdravov 
v » živo«. Zavedeli smo se vrednosti 
tistega, kar je zares vredno, spoznali 
smo, da če smo mi dobro, ni nujno, 
da so vsi dobro. Spoznali smo svojo 
majhnost in nebogljenost, spet smo 
se zatekli k naravi, zemlji, družini in 
prijateljem, četudi na daljavo. Važno 
je, da imaš nekoga, pa če si z njim v 
Dobrunjah, Sostrem ali tujem kraju z 
zvenečim imenom. Najti tisto, kar je 
tukaj in zdaj, kar imamo pred nosom 
in ne vidimo, hrepenimo po nečem, 
česar morda ne moremo doseči, če 
pa bi vendarle dobili, bi nas osrečilo 
le za hip in ne bi izpolnilo praznine v 
notranjosti. Potuje se lahko v domišl-
jiji in ob podoživljanju zgodbe v knjigi 
ustvarja nove svetove.
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Leto 2020 je leto, ki si ga bomo 
zapomnili po izrednih razmer-
ah zaradi virusa Covid-19 in vseh 
njegovih posledicah, ki so spreme-
nila svet in naš vsakdan. Animator-
je nas je novica o splošni prepovedi 
organizacije dogodkov ter prepove-
di gibanja prebivalstva pred zač-
etkom priprav, konec aprila, zelo 
zaskrbela. Približno en mesec nazaj 
smo sporočili, da v juliju oratorija 
ne bo. Žal sedaj sporočamo, da ga 
tudi v avgustu ne bo. Lahko verjam-
ete, da je bilo težko sprejeti takšno 
odločitev, vendar zaradi vseh var-
nostnih ukrepov, ki bi se jih morali 
držati, bi bila izvedba nemogoča. 
Poleg tega se skoraj tedensko, 
včasih tudi dnevno, spreminjajo 
navodila NIJZ, kaj se sme in kaj ne. 
Vseeno pa nismo pozabili na ora-
torij in vse oratorijce, ki so si želeli 
udeležiti letošnjega oratorija. Pri-
pravili bomo nekaj za popestritev 
otroških poletnih dni. S tem bomo 
ohranili oratorijski duh tudi letos, 
čeprav doma. Spremljajte župnijs-
ko spletno stran ter facebook stran 
Oratorija Sostro ter župnije za vse 
nadaljnje informacije.

Kljub vsemu vam tako staršem kot 
oratorijcem želimo lepe počitnice.

POZDRAVLJENI 
ORATORIJCI IN 
STARŠI! 
Animatorji oratorija Sostro
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Prihajajo počitnice, čas, ko družins-
ka duhovnost prinaša nove izzive, a 
hkrati tudi prilike za kaj drugačne-
ga in nagovarjajočega. Za nekaj lep-
ih počitniških spodbud smo tokrat 
pocukali za rokav Melito Košir, 
ženo s 15-letno “kariero”, mamo 
treh otrok in dolgoletno urednico 
revije Mavrica.

1. Posvečen čas
“Mislim, da je še kako pomemb-
no, da si starši sami vzamejo čas 
za Boga, da jim je ta čas dragocen. 
Odnos staršev se bo prenesel na 
otroke.”

2. Nedelja – nekaj posebnega
“Nedeljska sveta maša je res sveta. 
Lepo je ohranjati posebnost tega 
dogodka – da gre družina skupaj, 
lepo oblečena, da se otroci in starši 
tam srečajo z  Bogom in ljudmi, ki 
jih imajo radi. Mislim, da je velik 
blagoslov za družino, da neguje 
nedeljsko mašo kot biser.”

3. Učenje hvaležnosti
“Zelo pomembni so drobni obredi v 
družini. Če je le mogoče, zjutraj sk-
upaj na kratko zmolimo, pokrižamo 
otroke, ko gredo v svet, priporoči-
mo otroke Bogu na poti v službo, 
če morda še spijo; večji kot so otro-

“DRŽI OBČU-
DOVANJA IN 
HVALEŽNOSTI NAS 
DELATA SREČNE.”

ci, bolj je pomembno moliti zanje. 
Dragocena je kratka molitev pred 
jedjo: lahko je povsem spontana, 
ne po obrazcih. Tako blagoslovimo 
hrano, se Bogu zahvalimo zanjo. 
Zvečer pa se družina spet zbere in 
se zahvali za tisti dan: tako jih uči-
mo hvaležnosti, jim odpiramo oči 
za to, kar se nam je lepega in dobre-
ga zgodilo. Otroci se tako začnejo 
počutiti obdarovani in ljubljeni.”

4. Odprte oči za lepoto
“Kjerkoli že smo in kamorkoli gre-
mo na pot: dragoceno je, da poišče-
mo lepoto, s katero smo obdani,  o 
njej govorimo ter se zanjo zahval-
jujemo. Mislim, da je naša poklica-
nost, da otroke bezamo iz njihove-
ga majhnega sveta v ta naš velik, 
lep svet, ki nam ga Bog daje v dar. 
Drži občudovanja in hvaležnosti 
nas delata srečne.”

Lojze Grčman

foto: Sportida
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Aleluja! Kristus je vstal, zares je 
vstal! Kristus živi in nam je poslal 
Svetega Duha, Tolažnika! Aleluja!
Kako pomembno je v življenju kolo! 
Brez koles ne delujejo ne avtomobi-
li ne stroji. V nekaterih deželah še 
danes ni pozabljeno staro leseno 
kolo. Zaradi tega sem na dan prve-
ga obhajila kot simbol izbral kolo 
voza.

Špice vsakega kolesa potrebujejo 
neko središče. Morajo se naravnati, 
urediti in držati. Za naše občestvo 
tukaj v cerkvi je kolo voza pris-
podoba: kristjani smo kakor špice, 
ki jih v središču drži Jezus Kristus 
s svojo Cerkvijo. Jezus Kristus je 
naše povezujoče središče. V sve-
tem obhajilu smo z njim zelo tesno 
povezani. Navzven pa nas povezu-
je ljubezen do bližnjega, kajti tu 
moramo biti tudi drug za drugega, 

PRIDIGA ZA PRAZ-
NIK BINKOŠTI 
IN PRVEGA 
SV. OBHAJILA
Aleš, župnik

z vsemi svojimi močmi.

Kristusovo znamenje vpliva na vsa-
ko špico kolesa. Več špic ima kolo, 
tem močnejše je. Upajmo, da bomo 
povezani tudi po prvem obhajilu. 
Jezus Kristus naj ostane tudi po 
prazniku naše središče. Tega, ki 
sredino pozabi ali zapostavi, začne 
zanašati. In potem kolo vozi v os-
mici! Obstaja mnogo ljudi, ki ne 
občutijo, da zanje skrbi Bog: ne 
hodijo k maši, ne molijo, po zakra-
mentu svete birme so pozabili na 
svoje obljube in na Boga. Ti ljudje 
lahko hitro zaidejo v nevarnost, 
da bodo izgubili svoje središče, če 
se bodo srečali z nehvaležnostjo, 
boleznijo in stisko.

Čim bliže prihajajo špice k sredini, 
tem bolj se bližajo tudi druga k dru-
gi. Kolikor bolj se v Cerkvi bližamo 
Jezusu Kristusu, toliko bolj se tudi 
medsebojno zbližujemo. V svetem 
obhajilu se povezujemo z Bogom 
in z vsemi, ki mu želijo pripadati. 
Zato se mora tukaj končati vsak 
prepir in sovraštvo. 

Tudi zunanji krog kolesa, platišče, 
veže in povezuje špice. Platišče 
pomeni ljubezen do drugih in do 
skupnosti. V ljubezni do bližnje-
ga žari Božja ljubezen. V ljubezni 
do bližnjega se pokaže, če je pov-
ezanost z Jezusom mišljena resno. 
Četudi bi hodili v Cerkev in pogos-
to molili a bi bili brez ljubezni do 
bližnjega, smo kakor kolesa brez 
platišč. In takšni ljudje v vozu sveta 
ne ustvarjajo občestva.
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Železni obroč obdaja kolo voza. 
Podeljuje dodatno trdnost in opo-
ro. Železo naredi kolo pri njegovi 
vožnji preko kamnitih poti stabil-
no. To pomeni: k ljubezni do Boga 
in do bližnjega spadajo tudi zves-
toba, vztrajnost, zanesljivost in 
molitev za Božjo pomoč.

Pri vrtenju kolesa se špice v izmen-
jujoči se igri obremenjujejo in raz-
bremenjujejo. Vsako breme, ki ga 
morajo nositi naši bližnji, se mora 
porazdeliti na različna ramena. 
Potem ne bo nobeden omagal. To 
velja za vsako skupnost: za druži-
no, društvo, župnijsko družino in 
za Cerkev v širnem svetu. Mnoge 
špice naredijo kolo močno in zmož-
no obremenitve.

Cerkev, pa s tem ne mislim neke 
stavbe, ampak Cerkev, Božje ljudst-
vo, nas vse, ki verujemo v Kristusa, 
je resnično kakor “voz” in bo vselej 
ostala le kot pomožno sredstvo 
na poti do velikega cilja. Cerkev 
potrebuje našo pomoč, da je ne 
bi razrušili. Zato prisrčna zahvala 
vsem staršem, ki so svojega otro-
ka spremljali tudi v molitvi. Dokler 
boste, dragi starši, pomagali vleči 
voz, bo imel vaš otrok že zaradi 
vaše bližine in spremljanja več ve-
selja, da se pelje v vozu Cerkve. Ka-
kor hitro mu ne boste dajali zgleda 
z molitvijo in obiskom svete maše, 
bo v najstniških letih začel opušča-
ti molitveno življenje in s tem 
središče kolesa, to je Jezusa Kris-
tusa. Kakor hitro ga boste pustili 

samega, bo v nevarnosti, da stopi 
na drugo pot.

Vsi mi smo torej od krsta naprej 
špice v kolesu Cerkve oz. udje na 
telesu Cerkve. Odvisni smo drug 
od drugega in smo drug za druge-
ga. Središče tega telesa je Kristus. 
V njem smo povezani z Bogom in z 
vsemi ljudmi. 

Ko se ob nedeljah zbiramo v cerkvi 
okrog oltarja, se srečujemo ob 
našem središču - Jezusu Kristusu. 
Amen.
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Zdajšnje orgle v sostrski cerkvi 
so iz delavnice bratov Zupan, 
ki je bila ena najpomembne-
jših orgelskih delavnic pri nas 
na prelomu stoletja. Ustanovil 
jo je Ignacij Zupan, nadaljevala 
pa sta jo sinova Ivan in Ignacij 
ml. Pod imenom „Zupan” je 
bilo skupaj izdelanih 127 orgel 
na Slovenskem, veliko pa tudi 
na Hrvaškem. Glasbila so bila 
dovolj kakovostna, da so mno-
ga zdržala težo desetletij in 
dočakala sto in več let (kot naše 
orgle). Čeprav je res, da so tista 
iz zadnjega obdobja delavnice 
Zupan, bila delana iz slabše-
ga lesa in so pogosto krivec za 
vnos lesnega črva v cerkve. Žal 
je bilo tako tudi v Sostrem, kar 
si bomo v nadaljevanjih ogledali 
na posnetkih. Dolga leta sem bil 
prepričan, da je lesni črv v našo 
cerkev »prišel« s kipi, ki so bili od 
»napada« popolnoma luknjičavi, 
šele nedavno pa sem v pogovoru 
izvedel, da je za »Zupanove« or-
gle iz zadnjega obdobja značilno, 
da so tudi zelo črvive. Žal tudi 
naše. Spodaj... takole jo je skupil 
igralnik.
DAROVI ZA ORGLE
Do 19. 6. 2020 so v župnijsko pisar-
no prinesli dar za orgle ali nakazali 

ORGLE IN 
LESNI ČRV

na račun (pri nakazilih direktno na 
račun lahko pride do zamika objave 
v Glasu): neimenovani 200 €, druž. 
Habič 100 €, ob pogrebu PS 500 €, 
AT 1750 €, nabiralnik v cerkvi 43,5 
€, ob smrti bratranca LT 20€,
Jani in Milena Černe 200€, ob smr-
ti JM 50 €, druž. Petrič 150 €.

Tadej, diakon
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RAZVEDRILO
Katarina Trkov

Ali ste vedeli…
… Julij se je sprva imenoval Quin-
tilis – ime je izhajalo iz latinske 
besede za peti, ker je bil julij peti 
mesec rimskega koledarja. Spre-
memba imena v julij je posvečena 
Juliju Cezarju. 
… Rubin je rdeč drag kamen pov-
ezan z julijem. Ostrožnik in lokvanj 
sta roži značilni za ta mesec.
… 2. julija je mimo polovica leta.
… 7. julija 1456 je bila Ivana Or-
leanska razglašena za nedolžno. 
Usmrčena je bila zaradi krivover-
stva z zažigom na grmadi 30. 
maja 1431. Zato so jo razglasili za 
mučenico in svetnico, goduje na 
dan smrti.
… 11. julija 1987 je po oceni 
Združenih narodov prebivalstvo 
Zemlje preseglo 5 milijard.
… Prva Biblija v slovanskem jeziku 
je bila natisnjena 12. julija 1580 v 
ukrajinskem mestu Ostroh, zato se 
imenuje Ostroška Biblija. Prevede-
na je bila iz grškega prevoda in je 
bila tiskana v cirilici.
… Julija 1930 je v Urugvaju po-
tekalo prvo svetovno prvenstvo 
v nogometu. Domačini so postali 
prvi svetovni prvaki, Jugoslavija 
pa je zasedla 4. mesto.
… 17. julija 1955 je bil odprt 
zabaviščni park Disneyland v Kali-
forniji. 

… Tehnološko podjetje Intel, dru-
gi največji izdelovalec polprevod-
nikov in čipov,  je bil ustanovljen 
18. julija 1968 v Kaliforniji.
… 21. julija ob 3. uri zjutraj po sred-
njeevropskem času je Neil Arm-
strong kot prvi človek stopil na 
Luno in izgovoril slavni stavek: »To 
je majhen korak za človeka, a velik 
skok za človeštvo.«
… Ameriški Zvezni preiskovalni 
urad (FBI) je bil ustanovljen 26. ju-
lija 1908.
… Slavni rojeni v juliju: Tom 
Cruise, Sylvester Stallone, Wolfang 
Puck, Tom Hanks, Georgio Arma-
ni, Harrison Ford, Steve Forbes, 
David Hasselhoff, Benedict Cum-
berbatch, Daniel Radcliffe, Slash, 
Jennifer Lopez, Matt LeBlanc, 
Sandra Bullock, Mick Jagger, Hel-
en Mirren, Will Wheaton, Arnold 
Schwarzenegger, Christopher No-
lan, J.K. Rowling, John Glenn, 
Samuel Colt, Edgar Degas, Gregor 
Mendel, Johann Bernoulli, Alexan-
der Dumas…
Prepir med Noetom in Mojzesom



ŽUPNIJSKI KOLEDAR 
ZA JULIJ 2020

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
župnik je dosegljiv po telefonu 

in elektronski pošti

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
Krščevanje do preklica 

po navodilih škofov

CERKVENA POROKA
Podelitev zakramenta sv. zakona 

po navodilih škofov

3. 7. – prvi petek, obiskovanje bolnih in os-
tarelih.
5. 7. – 14. NML.
12. 7. – 15. NML.
19. 7. – 16. NML.
26. 7. – 17. NML; Krištofova nedelja – nabir-
ka MIVA; sv. maša še pri Sv. Urhu ob 10.30.

V juliju in avgustu ob nedeljah ne bo
večerne svete maše.

Molitev 

Odpri mojo roko, moj Bog, 
- in nekdo bo nasičen. 

Odpri moje srce, moj Bog, 
- in nekdo bo ljubljen. 

Odpri moje uho, moj Bog, 
- in nekdo bo uslišan. 

Odpri moja usta, moj Bog, -
 in nekdo bo vesel.

zupnija-sostro.com


