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Dragi veroučenci, starši in vzgojitelji!
Na začetku veroučnega leta vas kateheti prav lepo pozdravljamo. Tudi letos bomo
skupaj odkrivali lepoto, pomembnost vere in krščanskega življenja. Tako bomo vse
leto poglabljali svoj osebni odnos z Bogom.
Za dolgoročno vzdržno vzgojo mladine je potrebno sodelovanje družine, šole in
Cerkve. Idealno bi bilo, da bi se vse tri pri izvajanju svojega poslanstva med seboj
dopolnjevale in potrjevale. Žal se to še vedno ne uresničuje. Z dobro voljo in željo
po sodelovanju storimo skupaj, kar znamo in zmoremo.
Prvi in nenadomestljivi kateheti otrok ste prav vi, dragi starši. Vam je zaupana
naloga, da ste svojim otrokom jasne priče vere. Zato z besedo in zgledom govorite
otrokom o Bogu, Cerkvi in zakramentih. Verske vzgoje pa ni brez vašega osebnega
odnosa z Jezusom in domačo župnijo.
Sestavni del verskega pouka sta tudi prenašanje verskega znanja in uvajanje v
življenje po veri. Za to se bomo še posebej potrudili kateheti in katehistinje.
Človeška in verska vzgoja pa je najprej božje delo. Zato zanjo skupaj radi molimo
tudi v tem letu in prosimo,
da bi se oklenili svojega
največjega
prijatelja
Jezusa.
Vsem želimo sproščen
začetek
šolskega
in
katehetskega leta in obilo
božjega blagoslova.
župnik Blaž

RAZMIŠLJANJE
»Tujec sem bil in ste me sprejeli.« (Mt 25, 35)
V zadnjih letih skoraj vsak dan poslušamo na radiu in televiziji o tem, kako prihaja
v Evropo množice beguncev, ljudi, ki bežijo iz svoje domovine, v kateri ne morejo
več živeti, in sicer največkrat zaradi vojne, ki s seboj prinaša lakoto in vsakršno
pomanjkanje. Evropa je zanje obljubljena dežela, v kateri je poleg miru tudi visok
standard. Mnogi begunci so na svoji poti do varnega in človeka vrednega življenja
predmet izkoriščanja brezvestnih zaslužkarjev, mnogi na tvegani poti izgubijo
življenje. Skoraj ne mine dan, ne da bi slišali, kako je potonil z begunci
prenapolnjen čoln in kako so mnogi našli smrt v vodah Sredozemlja med Libijo in
Italijo. Begunski val je nekaj časa pljuskal pretežno v Italijo, v zadnjih dneh pa
poslušamo, kako se množice beguncev valijo po Balkanu z upanjem, da pridejo v
Nemčijo, v njihovo sanjsko deželo. Včeraj je radio poročal, da je iz Makedonije v
Srbijo v enem dnevu prešlo 4000 beguncev in da se ta reka ne bo ustavila, saj v
vzhodni Turčiji več kot dva milijona vojnih beguncev iz Sirije hrepeni po človeka
vrednem življenju, ki ga upajo doseči v razvitih evropskih državah. Ta begunski val
se vali po Balkanu in prav kmalu bo dosegel tudi Slovenijo. Večina bo šla naprej
proti severu, gotovo pa se jih bo pri nas kar nekaj ustavilo in se med nami naselilo.
K nam se bodo priselili ljudje z Bližnjega in Srednjega vzhoda, iz Afrike …, ljudje
z drugačnimi navadami, vero, maternim jezikom.
Novinarji pogosto sprašujejo slovenske politike, kako je Slovenija pripravljena na
prihod beguncev. Mi pa se moramo vprašati, kako smo na prihod tujcev
pripravljeni kristjani, kako je na to pripravljeno slovensko krščansko občestvo.
Kako je pripravljen vsakdo izmed nas? Bomo v prišlekih videli le pritepence, ki
hočejo zasesti našo deželo, ki nam hočejo prevzeti delovna mesta in se jih bomo
hoteli čim prej odkrižati ali
bomo v njih znali prepoznati
nesrečne brate, ki so izgubili
domovino. Se bo v nas sprožil le
obrambni mehanizem po zaščiti
svojih »pravic« ali bo v nas
zraslo tudi sočutje? Se bomo
spomnili, da so tudi naši ljudje v
težkih vojnih in povojnih časih
iskali novo domovino in so jo
našli v Argentini, v ZDA, v
Kanadi, Avstraliji … in kako so
jih ponekod lepo sprejeli? Sveto
pismo nam naroča: »Tujec, ki
biva med vami, vam naj bo
kakor domačin, kakor eden
izmed vas! Ljubi ga kakor sebe,

kajti tujci ste bili v egiptovski deželi; jaz sem GOSPOD, vaš Bog« (3 Mz 19,34).
To novo »preseljevanje narodov« je lahko tudi priložnost, da se stara Evropa
pomladi, da begunci s svežo krvjo vsaj delno ublažijo evropsko demografsko krizo.
Slovenija je dežela, ki ji za dolgoročno ohranitev prebivalstva vsako leto manjka
10.000 novorojenih otrok, država, ki ji glede na število upokojencev manjka vsaj
100.000 mladih delavcev, ki bi polnili upokojensko blagajno. Statistični urad
ugotavlja, da imamo v Sloveniji okoli 175.000 praznih stanovanj. Lastna izkušnja
nam govori, koliko kmetij je praznih. Vrhničani vemo, koliko prostora je v
opuščenih vojašnicah.
Priselitveni pritisk bi morali razumeti ne le kot priložnost, da si s krščanskim
sprejemanjem tujcev služimo nebesa, ampak tudi kot edinstveno priložnost, da
pridemo do mladih moči in delovne sile. Mladi, ki prihajajo čez mejo, so že zrejeni,
mnogi šolani, skoraj vsi pa polni življenjske sile in zagona, ki jo pri »staroselcih«
pogosto pogrešamo.
Jože Kurinčič

ODMEVI
SREČANJE Z MISIJONARKO S. BARBARO PETERLIN
V torek, 18. avgusta, smo v župniji spreobrnjenja sv. Pavla na Vrhniki gostovali
slovensko misijonarko v Ukrajini s. Barbaro Peterlin, ki že četrto leto deluje med
najbolj ubogimi v Kijevu. Najprej smo se zbrali pri sv. maši, pri kateri nas je s
pričevanjem o svojem delovanju nagovorila s. Barbara, ki je redovnica Marijinih
sester čudodelne svetinjice. Povedala nam je o težkih razmerah, v katerih živijo
Ukrajinci, ki so prav v tem obdobju ponovno na prepihu med pol vojno in krhkim
premirjem. Dejala je, da obiskujejo brezdomce po cestah Kijeva in okolici ter jim
nudijo najosnovnejše življenjske potrebščine, predvsem pa toplo besedo in bližino
src, ker so res v veliki stiski. Po sv. maši smo nadaljevali z molitvenim srečanjem,
ki ga je pripravila molitvena skupina Sv. Družine, pri kateri smo slavili Boga, mu
prepevali, prisluhnili Božji besedi in nagovoru gostujoče misijonarke. V nagovoru
nam je ob mnogih pričevanjih predstavila tudi čudodelno svetinjico, ki jo delijo
tudi po ukrajinskih mestih in po kateri Bog tudi čudežno deluje in ozdravlja. Prav
globoko se nas je dotaknilo pričevanje o možu, ki je hudo zbolel in se je želel
spraviti z Bogom. Ko pa je to opravil, je dejal, da bi se rad spravil tudi z družino, ki
jo je zapustil pred več kot dvema desetletjema. Sestre čudodelne svetinje so se
znašle pred nepremostljivo oviro, kako najti njegovo zapuščeno ženo in otroka.
Podale so se v akcijo in kmalu so dobile sporočilo, da se je javila njegova žena.
Ob zaključku srečanja nam je s. Barbara Peterlin podarila tudi čudodelne svetinjice
in zgibanke z njeno vsebino. Zbrali smo tudi darove, ki jih bo misijonarka ponesla
in namenila za poslanstvo njene skupnosti v Kijevu med najbolj ubogimi.
Srečanje smo zaključili s skromno pogostitvijo, pri kateri so se nekateri ponovno
srečali in navezali stik s s. Barbaro, ki je bila dejavna tudi v življenju Cerkve na

Slovenskem, v katerega je bila vključena še kot mladinka in študentka pred
odhodom v Marijino družbo in v Ukrajino.
S. Barbara, veliko blagoslova na vaši poti!
Tomaž Strehar

OBVESTILA IN VABILA
MOLITEV NAM POMAGA ŽIVETI
Kdor ne moli, ne more dihati z Gospodom! Kako težko je biti kristjan, če se ne
zavedam, kaj dela moj Gospod. Kaj je Njegova volja? In kaj On pričakuje od
mene? Če se z njim ne posvetujem in ne pogovarjam, ne morem reči, da sem
kristjan.
Vsak četrtek molimo pred Najsvetejšim v župnijski cerkvi pol ure pred večerno
sveto mašo. Molimo, da bi naša občestva imela dovolj duhovnikov. Brez njih ni
božjega življenja.
Vsak petek bomo po sveti maši molili za različne potrebe in namene. Pridruži se,
če želiš dihati in biti Kristusov!
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Otroški pevski zborček vabi nove pevce, da se nam
pridružijo pri slavljenju Boga.
Naučimo se veliko novih pesmi, se med seboj družimo in
veselimo, spoznamo nove prijatelje, sodelujemo pri
svetih mašah, se obdarujemo in kdaj pa kdaj kam gremo!
Z vajami začnemo v soboto, 12. 9., ob 10. uri v
Cukaletovi dvorani. Vabljeni ste vsi otroci od prvega do
devetega razreda. Pridruži se nam, ne bo ti žal.

VABILO ZA MINISTRANTE
Ministranti v svoje vrste vabimo nove člane. Srečevali se
bomo vsako prvo in tretjo soboto v mesecu ob 10. uri
v župnijski cerkvi. Na srečanjih se bomo največ ukvarjali s potekom svete maše in
ministriranjem pri njej. Podrobneje bomo spoznali župnijsko cerkev, pokukali na
kor, se povzpeli na zvonik ter še kako drugače popestrili naše druženje.
MLADI, PRIDRUŽITE SE

Srednješolce in študente vabimo na uvodno srečanje mladinske skupine v soboto,
12. 9., ob 20. uri v učilnico ob zimski kapeli, kjer se bomo podrobneje dogovorili
o poteku mladinskih srečanj v novem pastoralnem letu.
Skupaj z dekanijsko mladino bomo 19. septembra šli na vseslovensko srečanje
verne mladine v Stično. Do 16. septembra se prijavi g. kaplanu.
VABILO ZA MEŠANI PEVSKI ZBOR
Petje je ena najlepših stvari v življenju. Na Vrhniki nas je kar nekaj, ki že
vrsto let sodelujemo v mešanem pevskem zboru. To smo mladi in manj mladi, a se
med seboj lepo razumemo tudi zato, ker skupaj pojemo.
Srečujemo se ob sredah zvečer ob 19.30 v dvorani p. Cukaleta.
Če imaš le nekaj posluha, še več pa veselja do petja in še več ljubezni do
Boga, se nam pridruži. Z vajami bomo začeli v sredo, 2. 9., ob 19.30.
VRANJE PEČINE 2015
Letos je minilo 70 let od konca 2. svetovne vojne, ki je bila na Slovenskem tudi
komunistična revolucija in je v smrt zapisala mnogo naših bratov in sestre. Mnogo
duhovnikov je po nedolžnem moralo umreti, ker so delali s svojimi župljani za
krščanske in slovenske vrednote. Eden izmed takih duhovnikov je bil mladi Jožef
Geohelij, ki je komaj 31-letni moral 26. julija 1942 pretrpeti mučeniško smrt na
Vranjih pečinah.
Že tradicionalno se bomo na prvo septembrsko, angelsko nedeljo, zbrali ob 10.
uri na Vranjih pečinah k sveti maši in spominski slovesnosti. Slovesno sveto mašo
bo vodil mag. Jožef Koren. Sodelovali pa bodo člani Nove slovenske zaveze. Vsi,
ki vam ni vseeno za našo zgodovino in prihodnost slovenskega naroda, lepo
povabljeni! V premeru dežja bo slovesnost v farni cerkvi na Zaplani.
SVETA MAŠA V ČAST SV. HUBERTU
Vsi stanovi, obrtniki in dejavnosti so v preteklosti imeli svoje zavetnike in
priprošnjike. Lovci so za lov in za skrb pri divjadi imeli za zgled in priprošnjo sv.
Huberta, saj je potrebna pomoč iz nebes pri skrbi za živali in ohranjanju zdravega
in čistega okolja. Marsikje so se obnovile sv. maše v čast sv. Hubertu – zavetniku
lova in lovcev, sv. Florjanu – zavetniku gasilcev, sv. Krištofu – zavetniku šoferjev
in avtoprevoznikov, sv. Ambrožu – zavetniku čebel in čebelarjev ... Na Vrhniki se
počasi vračata vera in zavest, da brez Boga nismo nič.
V soboto, 12. 9., ob 15. uri ste lepo povabljeni na Sv. Trojico, kjer bo sv. maša za
lovce in njihovo dejavnost.
ŽEGNANJE V VERDU
V nedeljo, 13. 9., bomo ob 10. uri proslavljali vaško žegnanje. Vsi prebivalci na
desnem bregu Ljubljanice ste lepo povabljeni k sveti maši v Verd.

FARNI DAN NA ZAPLANI
Na Zaplani se že vsa leta redno zbiramo in družimo ob farnem dnevu.
Zavedamo se, da tudi kristjani tvorimo občestvo. Jezus Kristus danes živi in deluje
v krščanskih občestvih. Tam, kjer je občestvo živo v veri, je živo tudi telo našega
Odrešenika in sta prisotna milost in blagoslov.
V tem veselju se bomo zaplaninski župljani in tudi vsi, ki se radi pridružite
Zaplanincem, zbrali 20. 9. ob 10. uri k sveti maši in nato k skupnemu obedu in
druženju. Zaključili bomo v cerkvi z bogoslužjem ob 15. uri. Vsi lepo povabljeni!

ZAKONSKI JUBILEJI
Vse, kar prihaja od Boga, je božji dar. Vsa ljubezen in zvestoba, še posebej
v zakonski zvezi med možem in ženo, je dar za njiju in njuno družino. Zato je prav,
da ste in smo skupaj Bogu hvaležni in se mu zahvaljujemo.
Skupen dan hvaležnosti za vse podeljene darove v zakonskem življenju bo
v nedeljo, 27. 9. Vsi, ki letos praznujete 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ali še
več let, vas vabim, da skupaj obhajamo zahvalno daritev ob 10.30. K temu slavju
ste povabljeni tudi farani Zaplane in Podlipe. Zaradi lažje organizacije slovesnosti
se do četrtka, 24. 9., prijavite v župnišče ali na telefon 059 955 719.
KATEHUMENAT – UVAJANJE ODRASLIH V
KRŠČANSTVO
V zmedenost današnjega časa sodi tudi duhovno iskanje
prave življenjske poti in vrednot. Zakaj je ena stvar ali
ena oblika življenja primernejša, sprejemljivejša, bolj
smiselna, nam lahko razlaga le vera ali globoko duhovno
ozadje vsakega posameznika. Dokler ne vemo, zakaj je
tako, zakaj umiramo, trpimo, od kod smrt in preizkušnje,
zakaj odpuščati in sprejemati, toliko časa je brez smisla,
težko in nesprejemljivo.
Na ta najgloblja vprašanja človeškega življenja odgovarja
vera.
Če si iskalec te poti in smisla v to smer, se pridruži
mladim katehumenom, ki bodo konec leta prejeli
potrditev te poti s sprejemom zakramentov uvajanja.
Srečevali se bomo vsak torek zvečer po sveti maši. Začnemo v torek, 15. 9., ob
20. uri v učilnici poleg zimske kapele. Kristjani, pomagajte tem ljudem, ki iščejo
svetlejšo pot v življenju.

OBVESTILO
Župnijska Karitas Vrhnika bo zbirala hrano oz.
poljske pridelke za ljudi, ki potrebujejo našo pomoč.
Če lahko kdo odda ali je pridelal več, kot potrebuje, lahko hrano prinese vsak
ponedeljek med 8.00 in 11.00 na Karitas, in to do 29. 9. Hvala vsem, ki boste
darovali vaše pridelke, saj s tem pomagate reševati vsakdanje težave ljudem, ki so
potrebni naše pomoči.
Župnijska Karitas Vrhnika
DOBRA DELA: Ob smrti +Milene Lešnjak so sorodniki darovali za 5 svetih maš
in 200 EUR za obnovo župnišča. Ob smrti +Marije Leskovec so namesto cvetja na
grob darovali: bratranec Rudi Cerk z družino za 2 sveti maši, družina Šemrov 100
EUR za obnovo župnišča in Pavla Sedej 50 EUR za obnovo župnišča. Ob smrti
+Jožeta Leskovca so bratranci in sestrične za obnovo župnišča darovali 200 EUR.
N. N. je darovala ob rojstvu pravnuka 50 EUR za župnišče. Za obnovo župnišča je
N. N. darovala 3.000 EUR. Ana Nagode je za obnovo župnišča namenila 300 EUR.
Vsem darovalcem Bog povrni!
MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI ZAPLANA
Pet., 4. 9.
Rozalija Sicilska, devica – prvi petek

18h +Frelihovi

Sob., 5. 9.
830 +Ivanka in Janez Treven
Mati Terezija, redovna ustanoviteljica –
prva sobota
9h +Alojz Malavašič, obl., Ograje
Ned., 6. 9.

23. NEDELJA MED LETOM –
ANGELSKA
18h +Antonija Novak, obl.
Tor., 8. 9.
MARIJINO ROJSTVO – MALI
ŠMAREN
Sob., 12. 9.
830 +starši Sečnik in Antonija Čuk
Marijino ime
9h +Anton Mivšek, obl.
Ned., 13. 9.
24. NEDELJA MED LETOM
Sob., 19. 9.
830 +Ivanka Mivšek, obl.
Januarij, škof
10h +Lovro Pivk, obl.
Ned., 20. 9.
25. NEDELJA MED LETOM
MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI PODLIPA
Tor., 1. 9.
Tilen, opat
Pet., 4. 9.
Rozalija Sicilska, devica
– prvi petek
Ned., 6. 9.
23. NEDELJA MED LETOM
– ANGELSKA
Pon., 7. 9.
Regina, devica
Tor., 8. 9.
MARIJINO ROJSTVO –
MALI ŠMAREN
Pet., 11. 9.
Prot in Hijacint, mučenec
Ned., 13. 9.
24. NEDELJA MED LETOM
Tor., 15. 9.
Žalostna Mati božja
Pet., 18. 9.
Jožef Kupertinski, duhovnik
Ned., 20. 9.
25. NEDELJA MED LETOM

19h Podlipa +Sedejevi
20h Žažar + Frančiška Pišek
19h Podlipa +Stane Skvarča
20h Žažar +Anica Jurca
8h Žažar +Janez Slabe (dar Stanka)
10h Podlipa +Marija Vehar
19h Podlipa +Bernarda Železnik, obl.
19h Podlipa +Lovro ml. Žakelj, obl.
20h Žažar +Marjanca Stanovnik
19h Podlipa +Terezija in Stanislav Brenčič
8h Podlipa +Franc Burjak, obl.
10h Žažar +Malavašičevi
19h Podlipa +Franc in starši Slabe, Smrečje 12
20h Žažar +Janez in Jože Vrhovec
19h Podlipa +Ana Kozjek, obl.
8h Podlipa +Hladnikovi, Rovte 145
10h Žažar +Evstahij Mole

MAŠNI NAMENI OD 31. 8. DO 20. 9. 2015
18h Lesno Brdo +družina Podboj
1930 +Marija in Anton Kerže
+Tone Močilnikar
+Jože Leskovec, 7. dan
h
Tor., 1. 9.
18 Velika Ligojna +Milena Lešnjak, 30. dan
Tilen, opat
1930 +Marija Korče, 30. dan
+Marija Jurjevčič, obl.
Sre., 2. 9.
18h Sv. Lenart +Štefan Drevenšek
Marjeta, devica
18h Velika Ligojna +Stanislav Samotorčan
1930 +Jože Tršar
+Ana Orel, 30. dan
+Tomaž Mesec, 7. dan
Čet., 3. 9.
10h Dom – v zahvalo za zdravje in življenje
Gregor Veliki, papež
18h Blatna Brezovica +Matevž Korče
1930 +Majda Skvarča, obl.
+Jaka Ceme, 7. dan
+Matjaž Jeršin, 7. dan
Pet., 4. 9.
18h Stara Vrhnika +Franc Nagode in Španovi
Rozalija Sicilska, devica – 1930 +starši Cuznar
+Marija Markeljc, Ljudmila in Jernej Per
prvi petek
h
Sob., 5. 9.
18 Velika Ligojna +Frančiška in Alojz Osredkar
Mati Terezija, redovna 1930 – za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice
ustanoviteljica – prva
+Janez in Ana Japelj
sobota
730 +Jakob Ogrin
Ned., 6. 9.
23. NEDELJA MED 9h +Ančka, Jana in Janez Petkovšek
1030 +Jože in Jožica Petrovčič
LETOM – ANGELSKA
1930 Sv. Lenart – za žive in pokojne župljane
Pon., 7. 9.
18h Verd +Ignac in Frančiška Nagode
Regina, devica
1930 +starši Mihevc in Frančišek Suhadolnik, obl.
– za zdravje in zdravo pamet
9h +družina Habič
Tor., 8. 9.
MARIJINO ROJSTVO – 1930 +Marija Leskovec, 30. dan
+Marija, obl., in Alojz Kržmanc
MALI ŠMAREN
h
Sre., 9. 9.
18 Sv. Lenart +Marija Ponikvar
Peter Klaver, redovnik
18h Stara Vrhnika +Ana Vuk
1930 +starši Remškar in Zalaznik
Čet., 10. 9.
18h Verd +Ana Bizjak
Pon., 31. 8.
Pavlin, škof

Nikolaj
Tolentinski,
spokornik
Pet., 11. 9.
Prot in Hijacint, mučenec
Sob., 12. 9.
Marijino ime

Ned., 13. 9.
24. NEDELJA
LETOM

MED

Pon., 14. 9.
Povišanje sv. Križa
Tor., 15. 9.
Žalostna Mati božja
Sre., 16. 9.
Kornelij,
papež
in
Ciprijan, škof
Čet., 17. 9.
Robert Bellarmino, škof
Pet., 18. 9.
Jožef
Kupertinski,
duhovnik
Sob., 19. 9.
Januarij, škof
Ned., 20. 9.
25. NEDELJA
LETOM

MED

18h Velika Ligojna +družina Verbič
1930 +družina Nagode
18h Lesno Brdo +Frančiška Podboj
18h Stara Vrhnika +Frančišek Troha
1930 – za zdravje in zdravo pamet
18h Velika Ligojna +Popitovi
15h Sv. Trojica – v čast sv. Hubertu in za pokojne
lovce
1930 +Marija Ogrin
730 +Milka Pelko
9h +družini Mišič in Filipič
10h Verd – v čast sv. Antonu za sosesko
1030 +Franc Oblak in Sonja Soršak
1930 Sv. Lenart – na čast Sv. Duhu
18h Verd +starši in brata Turšič in Marija Vidmar
18h Lesno Brdo – Bogu v zahvalo
1930 +Marjan Drašler
1930 +Ignacij Medic, obl.
+Pavla Leskovec, 30. dan
18h Sv. Lenart – po namenu darovalca
18h Lesno Brdo +Franc Zupančič
1930 +Frančiška Hodnik, 30. dan
18h Verd +Franc in Marija Petrič
18h Stara Vrhnika +Španovi
1930 +Žan in Franca Starič
18h Verd +družini Pišek in Suhadolnik
18h Blatna Brezovica +starši Brglez in Čuk
1930 – v čast Mariji Pomagaj za zdravje
18h Velika Ligojna +Marija in Anton Bajc in Anton
Osredkar
1930 +Franc Zalar
730 +Anton Friškovec, obl.
9h +Helena Mušič, roj. Rosenwirth
1030 +Lovro Koprivec
1930 Sv. Lenart – za žive in pokojne župljane

URADNE URE V ŽUPIJSKI PISARNI: Ponedeljek od 8.00 do 10.00, torek od 18.00
do 19.00, v četrtek od 8.00 do 10.00 in v petek od 17.00 do 18.00.

Izdal in odgovarja: Župnija Vrhnika, Voljčeva 21, Blaž Gregorc, žpk.; Tel.: 01/750 –27-50; GSM 031 361 204

E-mail: blaz.gregorc@guest.arnes.si; http://zupnije.rkc.si/vrhnika/ prispevke pošljite tudi na e-naslov:
semrov.mirjam@gmail.com

