
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

21. april 2019 
 

21. april 
VELIKA NOČ 

6.00 + Slavka Zupančič (obl.) 

9.00 za žive in pokojne farane 

22. april, ponedeljek 
ponedeljek v velikonočni osmini 

9.00 

na čast Brezmadežni za molitev 

rožnega venca po družinah 

+ Anton in Terezija Končar 

19.00 
+ Jožefa Brinovec 

+ Milan Anžič (obl.) in vnuk Žiga 

23. april, torek 
torek v velikonočni osmini 

7.00 
v zahvalo 

+ Urška Virk (obl.) 

24. april, sreda 
sreda v velikonočni osmini 

7.00 
+ Marija Strah 

+ Marija Pavlovič in Milena Vehovar 

25. april, četrtek 
četrtek v velikonočni osmini 

19.00 
Mariji v zahvalo za življenje 

na čast Brezmadežni za molitev 
rožnega venca po družinah 

26. april, petek 
petek v velikonočni osmini 

19.00 
+ Marko Grad 

+ Janez Trkov (obl.) in ostali Jurjevi 

27. april, sobota 
sobota v velikonočni osmini 

19.00 
+ Jurij Oblak in ostali iz druž. Brancelj 

za mir 

28. april 
2. VELIKONOČNA, 
BELA NEDELJA, 

NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA 

7.00 
na čast Brezmadežni za molitev 

rožnega venca po družinah 

9.00 za žive in pokojne farane 

10.30 Sv. Urh: za mir in spravo 

10.30 Zavoglje: + Angela Znoj 

19.00 + Marija in Matija Potokar 
 

 Dragi bratje in sestre! Rad bi se zahvalil vsem, ki ste pripomogli, 
da je bilo obhajanje velikonočnih praznikov tako lepo. Vsak ve, 
koliko je z molitvijo, dobrimi deli in s sodelovanjem pripomogel k 
resnično lepemu praznovanju v župniji. Osebno sem vsem skupaj 
in vsakemu posebej hvaležen. Bog naj vam povrne za vse dobro, ki 
ste ga v teh dneh meni in župniji naredili! 
 

 V tem tednu ne bo uradnih ur v župnijski pisarni. V pisarni bom 
dosegljiv pol ure po svetih mašah. 
 

 Jutri, na velikonočni ponedeljek bosta sv. maši ob 9.00 in 19.00. 
 

 V četrtek ob 20.00 je srečanje za starše prvoobhajancev. 
 



 Prihodnjo nedeljo, 28. aprila, bosta sveti maši ob 10.30 še pri 
Svetem Urhu in v Zavogljem. V Zavogljem bo po sveti maši 
blagoslov konj in traktorjev. Vsi lepo povabljeni! 
 

 

 Oznanila si lahko ogledate tudi na spletne strani: 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. 
 

 

 

V velikonočnem času namesto molitve Angel Gospodov molimo 

molitev RADUJ SE KRALJICA, NEBEŠKA ALELUJA! 
 

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja. Zakaj On, ki si ga bila 
vredna nositi, aleluja, je vstal kakor je rekel, aleluja. Prosi 
za nas Boga, aleluja. Veseli in raduj se, Devica Marĳa, 
aleluja. Ker je Gospod res vstal, aleluja. 
MOLIMO. O Bog, ki si z vstajenjem svojega Sina, našega 
Gospoda Jezusa Kristusa, svet razveselil. Daj, prosimo, da 
po njegovi Materi Devici Mariji dosežemo veselje večnega 

življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 

 

 

 »Vi veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji. Veste o Jezusu, ki je 
hodil iz kraja v kraj in delal dobra dela. Razpeli so ga na križ in umorili. Bog pa ga je 
obudil od mrtvih.« JEZUS JE VSTAL. 

Ko je Jezus vstal od mrtvih, gredo naši koraki naprej in zato mora danes po vsem 
svetu odmevati svetu sporočilo: JEZUS JE VSTAL! ZARES JE VSTAL! 

V moči Jezusovega trpljenja in vstajenja moramo ljudje vedno znova prinašati 
upanje, da zadnje besede nimata trpljenje in ne smrt, ampak ljubezen in vstajenje. 

Voščimo blagoslovljeno veliko noč. JEZUS JE VSTAL! ZARES JE VSTAL! JEZUS ŽIVI 
IN ZATO PRAZNUJMO. PRAZNUJMO JEZUSOVO VSTAJENJE IN PRAZNUJMO TUDI SVOJE 
VSTAJENJE. ALELUJA! JEZUS JE VSTAL! ALELUJA! 

župnik Aleš s sodelavci 

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

