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BLIŽINA SVETEGA LETA BOŽJEGA USMILJENJA
Bližina izrednega jubileja usmiljenja
mi dovoljuje, da se osredotočim na nekaj točk,
o katerih menim, da je pomembno
spregovoriti, zato da bo praznovanje svetega
leta za vse vernike pristen trenutek srečanja z
Božjim usmiljenjem.
Moja želja namreč je, da postane
jubilej živa izkušnja Očetove bližine, kakor da
bi se želeli dotakniti njegove nežnosti, da bi se
lahko vsak vernik okrepil in bi njegovo
pričevanje postalo vedno bolj učinkovito. Pri
tem mislim predvsem na vernike v
posameznih škofijah in tiste, ki bodo kot
romarji v Rimu okušali milost jubileja. Želim,
da jubilejni odpustek doseže vsakogar kot
pristna izkušnja Božje milosti, ki gre vsem
naproti z obličjem Očeta, ki sprejema in
odpušča ter povsem pozabi storjene grehe. Da
bi verniki živeli in pridobili odpustke, morajo opraviti krajše romanje k
svetim vratom, ki bodo odprta v vsaki stolni cerkvi, cerkvah, ki jih bo za to
določil krajevni škof, ali v štirih rimskih bazilikah; to bo znamenje globoke
želje po spreobrnjenju. Prav tako določam, da se lahko pridobi odpustke v
svetiščih, kjer bodo odprta sveta vrata usmiljenja, in v cerkvah, ki so
običajno imenovane jubilejne. Pomembno je, da je ta trenutek združen
predvsem z zakramentom sprave in obhajanjem svete evharistije s
premišljevanjem o usmiljenju. Tovrstna dejanja je treba pospremiti z
izpovedjo vere in molitvijo zame ter za molitvene namene, ki jih nosim v
srcu za blagor Cerkve in celotnega sveta.

papež Frančišek
RAZMIŠLJANJE
NAUK CERKVE O ODPUSTKIH
Kaj so odpustki?
V zadnjih letih in celo
desetletjih smo na odpustke
skoraj pozabili. Vendar so
to za nas same in za naše
pokojne sorodnike in sploh
duše
v
vicah
zelo
pomembna
sredstva
duhovne rasti in zveličanja.
Ker bomo v mesecu
novembru za svoje pokojne
več molili, je prav, da se seznanimo tudi z odpustki. Podatki so vzeti iz:
Paenitentiaria apostolica, Enchiridion indulgentiarum, 4. izdaja 1999, in iz
Katekizma Katoliške Cerkve, Ljubljana 1993.
V Katekizmu Katoliške Cerkve imamo na vprašanje, kaj so odpustki, tale
odgovor: »Odpustek je odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih
krivda je že odpuščena. Prejme ga kristjan, ki je pravilno pripravljen pod
določenimi pogoji ob pomoči Cerkve, katera v službi odrešenja z oblastjo
razdeljuje in naklanja zaklad zadostitev Kristusa in svetnikov.
Odpustek je delen ali popoln v tem smislu, da nas delno ali popolnoma reši časnih
kazni (časnih posledic), ki jih dolgujemo za grehe. Odpustke moremo prejeti zase
ali pa jih naklonimo rajnim« (št. 1471).
Za velike grehe zaslužimo večno kazen, ki se nam odpusti pri dobri spovedi. V
primeru, da je naše spreobrnjenje, ki izhaja iz goreče ljubezni, tako popolno, da
doseže naše popolno očiščenje, se nam izbrišeta obojni kazni, večna in časna. Če bi
v tem stanju umrli, bi prišli brez vic v nebesa.
Običajno pa za velike in male grehe, katerih krivda nam je odpuščena, ostanejo
časne kazni, to je nezdrava navezanost na stvari. Za odsluženje teh kazni bomo
trpeli v vicah, če ne bomo zanje zadostili že na zemlji ali pa se jih rešili s prejemom
odpustkov.
Časne kazni se nam odpustijo tudi z deli usmiljenja in ljubezni, z molitvijo in
različnimi oblikami pokore, s potrpežljivim prenašanjem trpljenja in preizkušenj ter
z vedrim sprejemom svoje smrti (prim. Katekizem, št. 1472–1473).
»Odpustek dobimo tako, da Cerkev z oblastjo zavezovati in razvezovati, kakršno ji
je podelil Jezus Kristus, posreduje v korist kristjana in mu odpre zaklad zasluženj
Kristusa in svetnikov, da bi dobil pri Očetu usmiljenja odpuščanje časnih kazni,

povezanih z njegovimi grehi. Cerkev hoče s tem ne samo priti na pomoč kristjanu,
ampak ga tudi spodbuditi k delom pobožnosti, pokore in ljubezni.
Ker so rajni verniki na poti očiščevanja tudi člani istega občestva svetih, jim
moremo pomagati med drugim s pridobivanjem odpustkov zanje, da bi bili
oproščeni časnih kazni, ki jih dolgujejo za svoje grehe« (št. 1478–1479).
Skupni pogoji za prejem popolnih in delnih odpustkov
1. Biti moramo v Božji milosti.
2. Treba je imeti namen, da jih hočemo prejeti. Hvalevredna je navada, da namen
obudimo že zjutraj za vse odpustke, ki jih ta dan lahko prejmemo (in jih darujemo
dušam v vicah).
3. Izpolniti moramo predpisano delo, in to ravno na predpisani dan. Če je odpustek
vezan na pobožen obisk cerkve ali kapele, je treba poleg splošnih pogojev zmoliti
očenaš in vero.
Popolni odpustek lahko prejmemo le enkrat na dan, delnega pa tudi večkrat. Pri
popolnem odpustku se nam odpustijo vse časne kazni, pri delnem pa le delno.
Popolne in delne odpustke lahko naklonimo dušam v vicah po načinu priprošnje, ne
pa živim na zemlji; njim lahko pomagamo, da se sami odločijo zanje.
Pogoji za prejem popolnega odpustka
Poleg zgoraj navedenih treh pogojev so še štirje:
1. Nenavezanost na noben greh, tudi na malega ne (če nimamo nobenega greha,
tudi najmanjšega ne in si ga tudi v bodoče
ne želimo).
2. Prejem zakramenta pokore. To je lahko
več dni prej ali pozneje. Kdor redno hodi k
mesečni spovedi, lahko vsak dan prejme
vse možne odpustke, če izpolni potrebne
pogoje in živi v posvečujoči Božji milosti.
3. Vreden prejem svetega obhajila.
4. Molitev po namenu svetega očeta.
Zadostujejo vera, očenaš in zdravamarija
ter slavačetu (lahko tudi kakšna druga
molitev).
Sv. obhajilo in molitev po namenu svetega
očeta se priporočata na dan odpustka.
Oboje je potrebno za vsak popolni
odpustek. Ena spoved pa velja za več
popolnih odpustkov, a seveda moramo biti
brez vsakega, tudi najmanjšega greha.
župnik Blaž

ODMEVI
OB SLOVESU JOŽETA LESKOVCA
Žalostna je ta novica,
ko smo zvedeli za njo.
Nazaj nobenega ni klica,
pač v življenju je tako.
Prehitro si od nas odšel,
saj vsi smo Te imeli radi.
Si v zvonik neštetokrat prišel,
s Teboj smo pinkali kot v baladi.
Zvonove ljubil si neskončno
in tudi melodije vse.
Vedno držal se pokončno,
dejal, da Bogu v čast se to daje.
Sveti Pavel Te je vabil
in sv. Trojica prav tako.
Z ljubeznijo si vse opravil,
bil muzikus kot malokdo.
Bilo je vroče ali mraz,
vedno veder Tvoj obraz.
Rad imel si vse pinkače,
okoliške in nas domače.
Zvonovi žalostno donijo,
vedo, da Tebe več ne bo.
Fantom, ki ob njih stojijo,
jim srce je žalostno.
Dragi Jože – pogrešali Te bomo vsi
družina, pinkači in ostali,
saj vzor si bil nam Ti,
odslej pa v Bogu mirno spi.
Košutov Tone

IZ NAŠEGA VRTCA
Glasovi, smeh in vriski otrok odmevajo iz našega vrtca. V septembru pa je bilo
slišati tudi nekaj joka otrok novincev, ločitev od doma pač ni mačji kašelj. Novih
igralnic, vzgojiteljic in prijateljev smo se privadili, sedaj pa že pridno raziskujemo
in gremo novim dogodivščinam naproti.
V oktobru bomo najmlajši iskali deželo škratov, opazovali ter poslušali živali.
Starejši pa se bomo podali v pravljico Pod medvedovim dežnikom, se gibali in
spoznavali športe, skupaj z žabami čofotali in skakali po lužah ter kot vedno veliko
prepevali, poslušali in se igrali.
Oktober pa je tudi roženvenski mesec, ko molimo k Mariji in jo prosimo, da usliši
naše želje. Zato ji bomo ta mesec posvetili več časa ter se vsak petek zbrali pri naši
kapelici na spodnjem igrišču in pozdravili Marijo. Seveda pa ob tem ne bomo
pozabili na starše, stare starše, brate in sestre, ki jih vabimo, da se nam 23. oktobra
ob 11. uri pridružijo. Ravno tako pa vas vabimo 8. novembra po nedeljski sv. maši,
da s kupovanjem različnih
izdelkov vzgojiteljic prispevate
k zbiranju sredstev za potrebe
vrtca.
Na žalost pa nam je v
septembru zagodlo vreme in
nismo izpeljali teka družin, ki
smo se ga vsi tako veselili in
pridno trenirali. Vendar imamo
za vas veselo novico, saj smo
ga samo prestavili v mesec
junij.
Mi se že veselimo trenutkov z
vami, kaj pa vi?
Maja Trček

ZAHVALA

Na župnijski Karitas je od sredine avgusta do konca septembra potekala akcija
»POKLONI PRIDELEK«. Podarjeno hrano (zelje, fižol, peteršilj, solata, rdeča
pesa, krompir …) smo razdelili našim družinam, ki so potrebne pomoči. Zbrali
smo 700 kg pridelkov.

HVALA VSEM DAROVALCEM. NAJ VAM BOG ZA VAŠO DOBROTO
NAKLONI VELIKO BOŽJE MILOSTI.
OBVESTILA IN VABILA
POJTE IN IGRAJTE GOSPODU
Septembra se je začela tudi nova sezona glasbenega življenja v župniji. Tedensko
bogoslužje pri nas krasi več pevskih zborov in inštrumentalistov: otroški, mladinski
in odrasli pevski zbor.
Da pa ta hvalevredna tradicija, ki jo na Vrhniki gojimo že kar lep čas, ne bi
propadla, vsako leto vabimo in se veselimo novih članov. Zato prisrčno vabimo
vse, ki bi želeli sodelovati pri nedeljskih mašah, praznikih in drugih dogodkih v
župniji na tako lep in svet način, kot je petje v zboru.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR, ki ga vodi gdč. Nina Kovač, se dobiva ob sobotah
ob 9.30 v Cukaletovi dvorani. Vanj se lahko včlanijo vsi otroci od 1. do 8.
razreda.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR, ki je začel svoje delovanje pred kratkim in ga
vodi tudi gdč. Nina Kovač, se srečuje ob sobotah ob 8.30 v dvorani p. Cukaleta.
Pridružijo se jim lahko vsi, ki v tem šolskem letu obiskujejo 7., 8., 9. razred
osnovne šole, srednješolci in študentje.
V svoje vrste vabi tudi MEŠANI CERKVENI PEVSKI ZBOR SKALA, ki ima
od vseh zborov najdaljšo tradicijo in sprejema vse odrasle pevce in pevke. Zbor
vodi g. Primož Malavašič. Vaje imajo vsako sredo ob 19.30 v dvorani p.
Cukaleta.
SKUPINA INŠTRUMENTALISTOV, ki bo za različne priložnosti ali koncerte
lahko spremljala pevce, pa se trenutno oblikuje. K sodelovanju vabimo vse
glasbenike, ki ste končali vsaj 4. razrede nižje glasbene šole. Sodelujejo lahko
godalni, trobilni, pihalni … inštrumenti. Prva priložnost nastopanja bo ob koncu
leta, tj. ob blagoslovitvi novega župnišča. Pripravljenost za sodelovanje v orkestru
sporočite župniku ali na telefon: 031 361 204.
Lepo vabljeni! Petje v pevskem zboru je eden izmed lepših načinov vključevanja v
življenje župnije in podoživljanja naše vere.
Prosim, da se zavedate, da živahno glasbeno življenje, ki ga imamo na Vrhniki, ni
samoumevno, saj je vanj vloženega veliko truda, vztrajnosti in vestnosti. Brez
novih okrepitev pa kmalu ne bo več nikogar, ki bi se drenjal na koru in panično
iskal note za psalm, alelujo ali katerokoli drugo pesem. Le pogumno! Čeprav pri
petju veliko odpiramo usta in kažemo zobe, ne grizemo.

V LJUBEZNI NI STRAHU – SVETOPISEMSKI
MARATON 2015

V nedeljo, 11.
oktobra, se v
Ljubljani v cerkvi
Sv. Jožefa prične
neprekinjeno branje
svetega pisma, ki bo
trajalo do nedelje,
18. oktobra. Tako
kot v več kot
petdesetih
slovenskih mestih se bomo bralcem pridružili tudi na Vrhniki,
in sicer z mini svetopisemskim maratonom.
Z branjem bomo pričeli v petek, 16. oktobra, ob 15. uri popoldan, sklenili ga bomo 12
kasneje, v soboto ob 3. uri zjutraj. Vsi, ki bi želeli prebrati vsaj eno poglavje iz svetega
lepo povabljeni, da se pridružite. Prav tako je povabljen prav vsak, da pride poslušat in raz
kako ga je Sveto pismo nagovorilo.
Sveto pismo se bo prebiralo v naši župnijski cerkvi.

Prijave: z vpisom v seznam pod korom ali na tel. št. 041 775 019 ali na e-naslov prijava@
Pridite, tudi če se pred tem ne boste prijavili.

PREDSTAVITEV ODPRAVE MALAVI
Pred enim letom smo se tudi z vašo pomočjo odpravile na rdečo celino, na misijon
v Kasungu. Če vas zanima, kaj vse smo počele, kako smo se vživljale v afriški
vsakdan, kakšne so njihove maše in še več, vas vabimo, da se nam pridružite v
soboto, 17. oktobra, ob 19. uri v Cukaletovi dvorani.
Ana, Nina, Ana in Tjaša

SVETE MAŠE NA PRAZNIK VSEH SVETIH
Praznični sveti maši v farni cerkvi sta dopoldne ob 7.30 in 9.00, na Zaplani ob 9.00,
v Podlipi ob 8.00 in v Žažarju ob 10.00.
Popoldne pa bodo po vseh cerkvah, kjer je pokopališče, svete maše za vse
pokojne in molitve za vse rajne:
Zaplana ob 14.00 molitve za rajne in blagoslov pokopališča,
Vrhnika ob 14.00 in molitve,
Verd ob 14.00 in molitve,
Sinja Gorica ob 14.30 in molitve,
Stara Vrhnika ob 15.00 in molitve,
Lesno Brdo ob 16.00 in molitve,
Velika Ligojna ob 16.00 in molitve ter
Blatna Brezovica ob 16.00 in molitve na pokopališču.
Molitve za rajne in blagoslov grobov v Podlipi in v Žažarju bo dopoldne po sveti
maši.
Popoldne ob 17.00 bomo v farni cerkvi molili vse dele rožnega venca. Lepo ste
povabljeni k skupni molitvi.
DOBRA DELA OB 1. NOVEMBRU ALI OB SMRTI NAŠIH DRAGIH
Ob različnih priložnostih, spominjanjih in praznikih, tudi ob žalostnih,
ljudje radi izrazimo svoja čustva, solidarnost in bližino z različnimi spominki in
darili.
Ob prazniku vseh svetih in spominu na rajne kupujemo sveče in cvetje.
Večkrat je tega celo preveč. Tako praznik ali spomin izgubi pomen in vrednost, ker
se izgubi v pomembnosti darila. Nekaj podobnega je ob praznovanju življenjskih
obletnic in jubilejev ali
celo zakramentov. Kaj
smo kristjani naredili iz
botrstva pri sveti birmi!
Za mlade sveta birma ni
več praznik prihoda Sv.
Duha, ampak le darilo.
Mnogi botri si ne upajo
več
prevzeti
odgovornosti, ker jih bo
preveč stalo.
Naj bo letošnji
dan
vseh
svetih
priložnost,
da
ne
razmetavamo z rožami in

svečami, ampak skušajmo za pokojne nameniti duhovno dobro delo – odpustek ali
darujmo za dober namen.
Tudi ob smrti svojih najdražjih lahko svoje darove namenite za dobre
namene: Karitas, ljudi v stiski, župniji … Če boste darovali za potrebe župnije,
boste v župnijski pisarni prejeli primerno sožalno vizitko in boste namesto cvetja
ali rož to izročili domačim in svojcem kot znamenje bližine in sočutja.
župnik Blaž
DRUGOD OPRAVLJENE SVETE MAŠE:
za umirajoče – Hospic, +Angela Kubot, +Marija in Janez Jelovšek, za milost vere
na priprošnjo Alojza Grozdeta, +Aleksej Gusjev, v čast Sv. Duhu, v zahvalo Materi
Božji in vernim dušam za uslišanje, po namenu, za zdravje brata, za zdravje
sorodnice, 3-krat +Marija Jelovšek, v zahvalo za srečno pot.
K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO
V ŽUPNIJI VRHNIKA:
Angela Kubot, roj. 1942, Tržaška 30
Marta Kozel, roj. 1925, Cesta 6. maja 10
Marija Jelovšek, roj. 1916, Drenov Grič 29
Antonija Zimšek, roj. 1920, Pot k Trojici 8
BOŽJI OTROCI SO POSTALI
V ŽUPNIJI VRHNIKA:
Katja Danev, Švabičeva 34, Vrhnika
Žan Bizjan, Vrzdenec 93, Horjul
Klavdija Velkavrh, Dobovičnikova 33, Vrhnika
Živa Rode, Stara Vrhnika 93, Vrhnika
V ŽUPNIJI ZAPLANA:
Iza Lukman, Zaplana 58 a
V ŽUPNIJI PODLIPA:
Tina Jazbar, Žažar 25 a, Horjul
PRED BOGOM STA SI OBLJUBILA VEČNO ZVESTOBO:
Matic Sečnik, roj. 1991, župnija Horjul, in Sara Malovrh, roj. 1992, župnija
Vrhnika
DOBRA DELA: Ob smrti
+Marije Jelovšek so
prijatelji darovali za 4 sv.
maše. Za obnovo župnišča
je družina Andreja Kervine
darovala 500 EUR.

MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI ZAPLANA
Sob., 17. 10.
Ignacij Antiohijski, škof
Ned., 18. 10.
29. NEDELJA MED LETOM –
ŽEGNANJSKA, MISIJONSKA
Sob., 24. 10.
Anton Marija Claret, škof
Ned., 25. 10.
30. NEDELJA MED LETOM
Sob., 31. 10.
Volbenk, škof
Ned., 1. 11.
VSI SVETI

830 +Malavašičevi
1100 +Terezija in Alojz Skledar in v zahvalo
za 50 let življenja
9h +Janko in Jože Slabe
10h – za blagoslov v družini
9h +Jože in Antonija Petkovšek
830 +Franc Železnik
9h +Leopold Trpin

MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI PODLIPA
Ned., 18. 10.
29. NEDELJA MED LETOM –
ŽEGNANJSKA, MISIJONSKA
Ned., 25. 10.
30. NEDELJA MED LETOM
Tor., 27. 10.
Sabina Avilska, mučenka
Ned., 1. 11.

8h Podlipa +Franc in Zofija Šket in za bolne in
osamljene
10h Žažar +Ana in Janez Končan, obl.
8h Podlipa + Jože in Pavla Jurca
10h Žažar +Ljudmila Pečnik
18h Podlipa +Jože in Pavla Jurca
19h Žažar – za duše v vicah
8h Podlipa – po namenu darovalcev

10h Žažar +Marija in Peter Pišek in brat Peter
VSI SVETI
MAŠNI NAMENI OD 12. 10. DO 1. 11. 2015
Pon., 12. 10.
Maksimiljan Celjski,
mučenec
Tor., 13. 10.
Koloman, mučenec

Sre., 14. 10.
Kalist I., papež
Čet., 15. 10.
Terezija Avilska, redovnica
Pet., 16. 10.
Marjeta Marija Alakok,
devica
Sob., 17. 10.
Ignacij Antiohijski, škof
Ned., 18. 10.
29. NEDELJA MED
LETOM –
ŽEGNANJSKA,
MISIJONSKA
Pon., 19. 10.
Pavel od Križa, duhovnik
Tor., 20. 10.
Irena, mučenka
Sre., 21. 10.
Uršula, devica
Čet., 22. 10.
Janez Pavel II., papež
Pet., 23. 10.
Janez Kapistran, duhovnik
Sob., 24. 10.
Anton Marija Claret, škof

17h Stara Vrhnika +Marija, obl., in vsi Homovec in
družina Verbič
18h +starši Čepon
+Pavel Gutnik
h
17 Lesno Brdo +Jazbarjevi – Gorancovi
17h Verd +Danijela Škof, 30. dan
18h +Antonija Zimšek, 30. dan
+Marjan Govekar, 7. dan
h
17 Sv. Lenart +starši in Jože Stržinar
17h Stara Vrhnika +Ana Orel
18h +Nace Petkovšek
17h Stara Vrhnika +starši, brat in nečak Zamejc
18h +Peter Jelovšek
+Janez in Mili Rihar in Sadarjevi
h
17 Stara Vrhnika +Miha in Janez Ogrin
18h +starši Končan in Pepca Tominc
17h Velika Ligojna +Jelko Bajc in Majda Rožman
18h +starši in teti Novak
730 +Matic Brajič
9h +Franci in Marija Oblak
1030 +Joži Bartol
18h Sv. Lenart +Frančišek Ogrin, obl.
17h Lesno Brdo +Janez Troha, obl.
17h Verd +Anton Knapič
18h +Frančiška Coren
17h Lesno Brdo +Janez Pleško, obl.
18h +Marija, 30. dan, in Zakary (Peter) Jelovšek
17h Sv. Lenart +Ana Stariha
17h Verd – v čast sv. Uršuli
18h +starši, bratje in sestra Zorc
17h Verd +Mici in Janez Petrič
18h +Anica in Oton Czižek
17h Verd +Marjan Žnidaršič
17h Stara Vrhnika +Mojca Spreitzer in Janez Ogrin
18h +Jože Tršar
17h Velika Ligojna +Ivana Marija Petrovčič
18h +družina Žitko

Ned., 25. 10.
30. NEDELJA MED
LETOM
Pon., 26. 10.
Lucijan, mučenec
Tor., 27. 10.
Sabina Avilska, mučenka
Sre., 28. 10.
Simon in Juda Tadej,
apostola
Čet., 29. 10.
Mihael Rua, duhovnik
Pet., 30. 10.
Marcel, mučenec
Sob., 31. 10.
Volbenk, škof
Ned., 1. 11.
VSI SVETI

730 +Franc Lenarčič, obl. (Del. naselje)
9h – v dober namen (Habetovi)
1030 – za žive in pokojne župljane
18h Sv. Lenart +Marija Ponikvar
17h Velika Ligojna +Štefan Kogovšek
17h Stara Vrhnika +Osredkarjevi in Smolnikarjevi
18h +Mirjam Mikulan, obl.
17h Sinja Gorica +Vincenc Bogataj, obl.
18h – za vse delavce na gradbiščih
17h Sv. Lenart +Ivanka Mlinar
17h Lesno Brdo +pogrešana Helena in s. Štefanija
Sedej
18h +Irina Petkovšek, obl.
17h Stara Vrhnika +Janez in Marija Petkovšek, obl.
18h +Godčevi in Križajevi
+Ivan in Ivanka Brglez
17h Sinja Gorica +Franc in Angela Ogrin
17h Verd +Marija Moškon, obl.
18h +Janez Kovačič
17h Velika Ligojna +Ivan Pišek
18h +Jože in Ivana Bogataj, obl.
730 +Leopold Mihevc
9h +Bernarda Rudolf
14h – 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

