
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

14. april 2019 
 

14. april 
CVETNA NEDELJA 

7.00 + Martin Golob st. 

9.00 za žive in pokojne farane 

19.00 + Cecilija Šubelj (obl.) 

15. april, ponedeljek 
Paternij, škof 

19.00 
+ Ana Kotar (7. dan) 

+ Franc Zupančič in Tadej Zidar 

16. april, torek 
Bernardka Lurška, devica 

7.00 
+ Andrej Leskovšek (obl.) 

+ Metod Cankar 

17. april, sreda 
Robert, opat 

7.00 
+ Marija Jozelj (obl.) 

+ Marija Moškrič (obl.) 

18. april, četrtek 
VELIKI ČETRTEK 

19.00 
v zahvalo za duhovniški poklic 

po namenu 

19. april, petek 
VELIKI PETEK 

15.00 molitev križevega pota 

19.00 obredje Velikega petka 

20. april, sobota 
VELIKA SOBOTA 

19.00 
+ Ivan Bunić (7. dan) 

+ Franc Habič 

21. april 
VELIKA NOČ 

6.00 + Slavka Zupančič (obl.) 

9.00 za žive in pokojne farane 
 

 Jutri, v ponedeljek, bom obiskoval bolne in ostarele, ki jih 
redno NE obiskujem za prve petke. V torek, pa tiste, ki jih redno 
obiskujem. 
 

 V torek bo župnijsko spovedovanje od 16.00 do 18.00. Na voljo 
bomo trije spovedniki. 
 

 Naslednjih 14 dni ne bo uradnih ur v župnijski pisarni. V pisarni 
bom dosegljiv pol ure po svetih mašah. 
 

 Ministrantske vaje za velikonočno tridnevje v četrtek in petek 
bodo ob 18.00; v soboto pa ob 17.30. 
 

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

 Razpored blagoslova ognja in jedil na Veliko soboto je na 
zadnji strani oznanil. Prosim, če si ga dobro preberete. 
 

 V tem tednu smo se poslovili od Ane Kotar (Podmolniška c. 50) 
ter od Ivana Bunića (Litijska c. 304). 
Gospod, daj jima večni mir in pokoj. In večna luč naj jima sveti. Naj počivata 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 
➢ Vaš dar ob češčenju križa je namenjen za vzdrževanje svetih krajev. 

 

VELIKA SOBOTA: blagoslov ognja ob 7.00 

blagoslovi jedil: 
 

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. 
➢ Vaš dar ob blagoslovu jedil je namenjen za vzdrževanje vašega duhovnika. 
 

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 

➢ Velikonočni ofer je namenjen za nove orgle. 

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

