
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

7. april 2019 
 

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 

8. april, ponedeljek 
Maksim in Timotej, mučenca 

19.00 
+ Marko Hegler (30. dan) 

+ Grčmanovi iz Višnje gore 

9. april, torek 
Maksim Aleksandrijski, škof 

7.00 
+ Darko (obl.) in vsi iz druž. Žajdela 

+ Srečko Progar (obl.) 

10. april, sreda 
Domnij (Domen), mučenec 

7.00 
+ druž. Čuk 

+ Anton, Kristina in Jože Miklavc 

11. april, četrtek 
Stanislav, škof 

19.00 
+ Jože Boc (7. dan) 

+ Marija in Anton Lampelj 

12. april, petek 
Zenon Veronski, škof 

18.30 molitev križevega pota 

19.00 
+ Julijana Jereb 

+ druž. Rejec in Smrekarjevi iz Troščin 

13. april, sobota 
Martin I., papež 

19.00 
+ Marija Pavlovič 

+ Franc Svetek (obl.) 

14. april 
CVETNA NEDELJA 

7.00 + Martin Golob st. 

9.00 za žive in pokojne farane 

19.00 + Cecilija Šubelj (obl.) 
 

 V tem tednu bo spovedovanje veroukarjev. 1. in 2. razred imata 
verouk po urniku. Zaradi spovedovanja, v tem tednu ne bo uradnih 
ur v župnijski pisarni. V pisarni bom dosegljiv po svetih mašah. 
 

 V torek ob 17.00, je srečanje za starše in botre, ki želijo, da bi 
njihov otrok prejel zakrament svetega krsta prihodnjo nedeljo. 
 

 V petek, 12. 4. ob 20.00 je spovedovanje za mlade v župniji Sv. 
Križ na Žalah. Mladi se sami med seboj dogovorijo za prevoz. 
 

 V soboto, 13. 4. ob 10.00 so vaje za VSE ministrante. Pripravljati 
se bomo pričeli na prihajajoče praznike. 
 

 V soboto, 13. 4. ob 20.00 je Taizejska molitev. Lepo povabljeni! 
 

 Lepo prosim, če do konca tedna (petek 12. 3.) sporočite v pisarno 
imena starejših in bolnih, ki jih za prve petke redno NE obiskujem, 
bi pa pred prazniki želeli obisk duhovnika. 
Bolnike bom obiskoval v prvih dneh velikega tedna. 
 



 Na mizi pod korom, si lahko vzamete oljčne vejice, ki so jih 
pripeljali iz slovenske Istre, za blagoslov zelenja prihodnjo nedeljo. 
Vaš dar, za vejice, je namenjen obnovi istrskih cerkva. Bog povrni! 
Blagoslov zelenja bo prihodnjo, 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 v primeru lepega vremena, zberemo pred 
cerkvijo. 
 

 Tudi letos mladi iz Štepanje vasi pripravljajo in vabijo na 
pasijonsko igro. Predstavi bosta v cerkvi sv. Štefana, na cvetno 
nedeljo po večerni sv. maši in na veliki torek po večerni sv. maši. 
 

 V tem tednu bo na Radiu Ognjišče potekal radijski misijon z 
naslovom: "Cerkev je mlada". Lepo povabljeni k poslušanju.  
 

 V tem tednu smo se poslovili od Jožeta Boca (Podlipoglav 18 B). 
Gospod, daj mu večni mir in pokoj. In večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen. 
 

 

 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. 
 

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

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

 

VELIKONOČNO TRIDNEVJE 
 

VELIKI ČETRTEK:  sveta maša ob 19.00 

g. Franci bo pol ure pred, med in po sv. maši na voljo za sveto spoved 
 

VELIKI PETEK:  križev pot ob 15.00 
obredje ob 19.00 

g. Franci bo pol ure pred, med in po obredih na voljo za sveto spoved 
 

VELIKA SOBOTA: blagoslov ognja ob 7.00 
blagoslovi jedil v župnijski in podružničnih cerkvah: 

10.00 - župnijska cerkev, 
11.00 - Šentpavel, 
14.00 - Sv. Urh, 
15.00 – Zavoglje (Zadvor), 
15.30 – Zavoglje (Zavoglje, Sostro), 
15.00 - župnijska cerkev, 
16.00 - župnijska cerkev. 

 

ČEZ DAN LEPO POVABLJENI K MOLITVI K BOŽJEMU GROBU! 
 

   vigilija ob 19.00 

g. Franci bo po sv. maši na voljo za sveto spoved 
 

VELIKA NOČ:  velikonočna procesija in sveta maša ob 6.00 
   sveta maša še: 9.00 

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


 
 

Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v največjo skrivnost 
naše vere, v Kristusovo vstajenje. Vrhunec je velikonočno tridnevje: 
veliki četrtek, veliki petek in velikonočna vigilija na veliko soboto, ki 
nas uvede v veliko noč. Ti dnevi vsebujejo najgloblje sporočilo 

krščanstva: pripovedujejo o trpljenju, smrti in vstajenju Božjega Sina 
Jezusa Kristusa ter o postavitvi zakramentov svete evharistije in 
mašniškega posvečanja.  
 

VELIKI ČETRTEK 

Na Veliki četrtek dopoldne škofje ordinariji skupaj z zbranimi 
duhovniki in ljudstvom v stolnih cerkvah darujejo krizmene maše, ki 
so ime dobile po posvetitvi oljčnega olja v sveto krizmo. Dejanje 
posvetitve olja je pridržano škofu in ga opravlja samo enkrat na leto. 

Pri krizmeni maši škof blagoslovi tudi krstno in bolniško olje. 
Duhovniki pri tej maši obnovijo duhovniške obljube in s tem pokažejo 
povezanost s škofom in stolno cerkvijo. 

Na Veliki četrtek zvečer praznujemo postavitev dveh 
zakramentov, in sicer evharistije in mašniškega posvečenja. Obenem 
je postavil zapoved medsebojne ljubezni, kar je simbolično 
udejanjil z gesto umivanja nog učencem. Po zaključku maše 
duhovnik s spremstvom prenese monštranco s posvečeno hostijo in 

posvečene hostije, ki simbolizirajo živo Jezusovo navzočnost, iz 
tabernaklja na posebno mesto oz. v »ječo«, ki predstavlja Jezusovo 
trpljenje v vrtu Getsemani. 
 
  



VELIKI PETEK 

Na Veliki petek se spominjamo Jezusovega trpljenja in 
smrti na križu. VELIKI PETEK JE EDINI DAN V CERKVENEM LETU, 
KO NE OBHAJAMO SV. MAŠE. Pri bogoslužju ob 15. uri, ko obhajamo 
spomin na Jezusovo smrt na križu, molimo križev pot. Med obredi 
Velikega petka beremo poročilo o Jezusovem trpljenju iz 
Janezovega evangelija, častimo križ v znamenje hvaležnosti in 
spoštovanja ter med drugim prosimo za vse potrebe sodobne 
družbe. Ob koncu je obhajilni obred. Duhovnik posvečene hostije, ki 
jih je prinesel iz »ječe«, kamor so bile odnesene na veliki četrtek, po 

zaključku obreda odnese na novo mesto, tokrat v Božji grob.  
 

VELIKA SOBOTA 

Na Veliko soboto zgodaj zjutraj duhovniki blagoslavljajo 
velikonočni ogenj. Velika sobota je dan celodnevnega čaščenja 
Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil prenesen na veliki petek.  

Velikonočni blagoslov jedil ima posebno simboliko, kajti le ta 
blagoslavljamo v povezanosti s čaščenjem pri Božjem grobu ali pa 
pri samostojnem bogoslužnem opravilu. Namen blagoslova je, da se 
zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da 
začutimo Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju. 
 

Velikonočno praznovanje začnemo z velikonočno vigilijo, ki nas 
s slovesnim bogoslužjem uvede v skrivnost Kristusovega vstajenja. 
Pri tem imata poseben pomen hvalnica velikonočni sveči, ki 
predstavlja vstalega Kristusa in krstno bogoslužje oz. obnovitev 
krstnih obljub. Pri maši beremo več svetopisemskih besedil, ki nas 

spominjajo na našo odrešenjsko zgodovino.  
 

VELIKA NOČ 

Velika noč je največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo 
največjega čudeža in temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa 
Kristusa od mrtvih. Po starodavni slovenski navadi so v jutranjih urah 
po župnijah vstajenjske procesije z Najsvetejšim. 

Velika noč je praznik veselja in upanja. Veselje kristjani 

izražamo z vzklikom aleluja, ki je v velikonočnem času na poseben 
način izpostavljen. Izhaja iz hebrejskih besed Hallelu in Yah, kar 
pomeni slavite Jahveja, to je Boga. 
 


