
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

31. marec 2019 
 

31. marec 
4. POSTNA NEDELJA 

7.00 + Ana Birk 

9.00 za žive in pokojne farane 

 po maši molitev križevega pota 

10.30 Sv. Urh: za mir in spravo 

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

1. april, ponedeljek 
Tomaž Tolentinski, mučenec 

19.00 
+ Marija Bitenc 

+ Jože Cuzak 

2. april, torek 
Frančišek Paolski, puščavnik 

7.00 
v dober namen 

+ Pavla Peterca (obl.) 

3. april, sreda 
Rihard, škof 

7.00 
+ Anton Dermastija 

+ predniki 

4. april, četrtek 
Izidor Seviljski, škof 

četrtek pred prvim petkom 

19.00 
za nov duhovni poklic iz naše župnije 

+ Stanislav in Milena Krušič 

5. april, petek 
Vincencij Ferrer, duhovnik 

prvi petek 

18.30 molitev križevega pota 

19.00 
za FO in FRAMO 

za žive in pokojne člane OFS 

6. april, sobota 
Irenej iz Srema, mučenec 

prva sobota 

19.00 
+ Jože in Marija Kraševec 

za svetost poklicanih v zakon, 

redovništvo in duhovništvo 

7. april 
5. POSTNA NEDELJA, 

TIHA 

7.00 + Tone Osterman 

9.00 za žive in pokojne farane 

 po maši molitev križevega pota 

19.00 + Franc (obl.) in Marija Vrečar 
 

 Jutri po sveti maši je srečanje skupine Frančiškovi popotniki. 
 

 V torek ob 18.30, je srečanje za katehiste in katehistinje. 
 

 V petek bodo pri sveti maši obljube FO in FRAME. Lepo 
povabljeni! Po sveti maši je srečanje bratov in sester OFS. 
 

 V tednu, ki je pred nami, so prvi dnevi v mesecu, zato še posebej 
vabljeni k svetim mašam. V petek bom obiskoval bolne in ostarele 
po župniji. 
 

 Zahvaljujem se skupini iz Sadinje vasi za čiščenje cerkve v 
mesecu marcu. Za april prosim farane iz Podlipoglava in Šentpavla. 
 

 S 1. aprilom bom začel sprejemati mašne namene za junij. 
 

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



 

 Za prihodnjo nedeljo so obljubili, da bodo pripeljali iz slovenske 
Istre oljke, za blagoslov zelenja na cvetno nedeljo. Vaš dar, za 
vejice, je namenjen obnovi istrskih cerkva. Bog povrni! 
Blagoslov zelenja bo na cvetno nedeljo pri vseh svetih mašah. Pri svetih 
mašah ob 7.00 in 19.00 bo blagoslov v cerkvi. Pri sveti maši ob 9.00 pa se 

zberemo pred cerkvijo. 
 

 Prihodnjo nedeljo se bo na Radiu Ognjišče začel 14. radijski 
misijon. ki bo največji po številu misijonarjev. Naslov letošnjega 
radijskega misijona "Cerkev je mlada" je navdihnila lanska sinoda 
mladih. Od nedelje 7. aprila, do sobote, 13. aprila, nas bodo 
nagovarjali: kardinal, nadškof, kar osemnajst (18) duhovnikov, tri 
redovne sestre, pet glasbenih skupin in kopica mladih laikov. 
Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče. 
 

 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 mozaiku župnije.  
 

 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; 5. PN: Frančiškove skupine). Lepo 
povabljeni! 
 

 

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

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

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

 

Nem od trpljenja. S kapljami krvi in znoja na čelu polnem trnovih ran.  
Na koncu z močmi. S strahom v duši umiram, ko kličem Očeta  

in čakam da se dopolni. 
 

Ti, brat ali sestra, pa zreš vame. 
Imenuješ me trpečega. Zakaj se bojiš lajšati trpljenje? 

Imenuješ me učenika? Zakaj ne sprejemaš, česar te učim? 
Imenuješ me odrešenika. Zakaj ne stopiš z menoj na pot odrešenja? 

Imenuješ me nesmrtnega. Zakaj se ne ustaviš smrti svoje duše? 
Imenuješ me pot. Zakaj ne hodiš za menoj? 
Imenuješ me resnico. Zakaj mi ne verjameš? 
Imenuješ me življenje. Zakaj si me ne želiš? 

 

Sprašujem in nemo čakam, da se ozreš vame. 
Leta minevajo, vprašanja ostajajo brez odgovora,  

a vem, da bo prišel čas, ko boš v meni spoznal brata. 

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

