
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

24. marec 2019 
 

24. marec 
3. POSTNA NEDELJA 

7.00 + Janez Mohar 

9.00 za žive in pokojne farane 

15.00 dekanijska molitev križevega pota na Sv. Urhu 

18.00 + Martin Kolenc 

25. marec, ponedeljek 
Gospodovo oznanjenje 

Mariji 

9.00 
v zahvalo za življenje 

+ Ivan Anžič 

18.00 
+ Marija Bitenc (30. dan) 

+ Avguštin Pleško 

26. marec, torek 
Evgenija, mučenka 

7.00 
+ Borut Čibej  

+ Marija (obl.), Janez in Mihael Lovše 

27. marec, sreda 
Peregrin, redovnik 

7.00 
za mir 

+ Janez Jozelj 

28. marec, četrtek 
Proterij, škof 

18.00 
+ Julijana Jereb (30. dan) 

+ Alojz Hojnik in starši 

29. marec, petek 
Štefan IX., papež 

17.30 molitev križevega pota 

18.00 
v zahvalo za življenje 

+ Franc in Frančiška Bitenc 

30. marec, sobota 
Janez Klimak, opat 

18.00 
+ Karolina Zidar 

+ Kristina Vesel 
Prehod na poletni čas. Večerne svete maše ob 19.00. 

31. marec 
4. POSTNA NEDELJA 

7.00 + Ana Birk 

9.00 za žive in pokojne farane 

 po maši molitev križevega pota 

10.30 za mir in spravo 

19.00 + Franc (obl.), Jožica in Marija Janežič 
 

 Jutri je slovesni praznik Gospodovega oznanjenja Mariji. Sveti 
maši bosta ob 9.00 in 18.00. Lepo povabljeni!. 
 

 Jutri, v ponedeljek, odpade verouk prvoobhajancem in 
birmancem. Veroukarji, naj se udeležijo svete maše ob prazniku. 
 

 S sobote na nedeljo, prestavimo ure nazaj na poletni čas. 
Večerne svete maše bodo ob 19.00 (tudi večerna sv. maša prihodnje nedelje). 
 

 Prihodnjo nedeljo, 31. 3. ob 12.00, bodo na Sv. Urhu prvič 
obhajali sveto mašo bratje in sestre iz Pravoslavne cerkve Ukrajine 
v Sloveniji. Več si boste lahko prebrali v prihodnji številki Glasa 
župnije. Če se kdo želi udeležiti svete maše je lepo povabljeni! 
 

  



 Vsi mladi lepo povabljeni k molitvi križevega pota na sv. Urhu, 
ki bo v nedeljo 31. 3. s pričetkom ob 20.00. V primeru lepega 
vremena se zberemo na spodnjem parkirišču pod cerkvijo, v 
primeru slabega vremena pa v cerkvi. 
 

 Lepo povabljeni k ogledu nove spletne strani župnije na 
naslovu: zupnija-sostro.com. Ob tej priložnosti, hvala vsem, ki se 
trudite in vam je mar za župnijo ter prispevate svoj kamenček k 
lepemu mozaiku življenja župnije.  
 

 TD Zadvor v sodelovanju z ostalimi društvi v župniji, organizira 
čistilno akcijo, ki bo v soboto, 30. 3. s pričetkom ob 8.00. Vabljeni, 
da se tej pobudi pridružite. 
 

 V postnem času je vsak petek ob 17.30 in ob nedeljah po sveti maši ob 
9.00, v naši župniji molitev Križevega pota, ki jo oblikujejo birmanci in 

različne skupine (petki – birmanci; 4. PN: zakonci: 5. PN: Frančiškove skupine). 
Lepo povabljeni! 
 

 Radijski misijon bo od 7. do 13. 4. 2019. S svojimi razmišljanji v 
osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: kardinal Luis Antonio 

Tagle, nadškof Alojzij Cvikl, p. Marko Ivan Rupnik, Sašo Mugerli, p. Branko 
Cestnik, br. Jaro Knežević in p. Toni Brinjovc. V kratkih govorih, svetovalnici 

in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki. 
Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer 
med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni 
strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do petka sveta maša 

ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko 
sodelovali poslušalci. 
 

 

 Oznanila si lahko ogledate in preberete tudi na: www.zupnija-sostro.com. 
 

 V mesecu aprilu bo krstna nedelja 14. 4. 2019. 
 

 Praznik svete evharistije za naše prvoobhajance bo v nedeljo 26. 5. 2019. 
 

 Oratorij 2019 v naši župniji bo od 8. – 14. julija 2019. 
 

 

Msgr. Jean-Marie Speich novi apostolski nuncij v Sloveniji 
 

Sveti oče, papež Frančišek, je za novega 
apostolskega nuncija v Sloveniji in apostolskega 
delegata za Kosovo imenoval njegovo ekscelenco 
msgr. Jean-Mario Speicha, naslovnega škofa Sulcija, 
dosedanjega apostolskega nuncija v Gani. 
Msgr. Jean-Marie Antoine Joseph Speich se je rodil 
15. junija 1955 v francoskem mestu Strasbourg. Msgr. 
Speich je kot vodja ali član delegacij zastopal Sveti 
sedež na mednarodnih srečanjih in konferencah ter bil 

v uradnih delegacijah ob potovanjih papeža Janeza Pavla II. in papeža Benedikta XVI. 
Papež Frančišek mu je 24. oktobra 2013 podelil škofovsko posvečenje in naziv 
naslovnega nadškofa kraja Sulci (Italija). 

http://www.zupnija-sostro.com/
http://www.zupnija-sostro.com/
http://www.zupnija-sostro.com/
http://www.zupnija-sostro.com/

