
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

19. maj 2019 
 

19. maj 
5. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

7.00 + Frančiška Zupančič (obl.) 

9.00 za žive in pokojne farane 

19.00 + Lilijana Cunk in pokojni Krušičevi 

20. maj, ponedeljek 
Bernardin Sienski, duhovnik 

19.00 
za blagoslov družine 

+ Niko Jakoš (obl.) 

21. maj, torek 
Timotej, mučenec 

7.00 
+ Tadeja Bučar (obl.) 

+ Jožefa Brinovec (obl.) 

19.00 šmarnična pobožnost 

22. maj, sreda 
Marjeta Kasijska, redovnica 

7.00 
+ druž. Pavlovič in Milena Vehovar 

+ Radmila Petrovič 

19.00 šmarnična pobožnost 

23. maj, četrtek 
Socerb Tržaški, mučenec 

19.00 
v zahvalo za življenje 

za prvoobhajance in njihove starše 

24. maj, petek 
MARIJA POMAGAJ 

19.00 
v zahvalo 

za prvoobhajance in njihove starše 

25. maj, sobota 
Urban I., papež 

19.00 
+ Alojzija Krušič (obl.) 

za prvoobhajance in njihove starše 

26. maj 
6. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

7.00 + starši in stari starši Maček 

9.00 za prvoobhajance in njihove starše 

10.30 Sv. Urh: za dobrunjsko sosesko 

19.00 za žive in pokojne farane 
 

 Jutri ob 20.00 je redno srečanje članov ŽPS. Vabljeni! 
 

 V četrtek pričnemo obhajanje 3-dnevnice pred prvim svetim 
obhajilom. Prvoobhajanci in starši lepo povabljeni! 
 

 Prihodnja nedelja je v naši župniji praznik prvega svetega 
obhajila, ko bo 20 prvoobhajancev in prvoobhajank prejelo prvič 
Jezusa v svoje srce. Vse, prvoobhajance in njihove starše 
priporočam v molitev. 
 

 Prihodnja nedelja je 6. velikonočna nedelja, ko bomo praznovali 
Urhovsko nedeljo oz. dobrunjsko žegnanje. Sveta maša bo ob 10.30 
pri Sv. Urhu. Vsi lepo povabljeni. Gospodinje ste naprošene za 
pecivo. 
 

 Letošnji oratorij nosi naslov Imaš moč. Glavni junak oratorija 
je Peter Klepec. Starši, na internetni strani župnije, boste našli 
letošnji elektronsko prijavnico in vse potrebne informacije za 
oratorij. Le ta bo v župniji od 8. do 14. julija 2019. Otroci lepo 
povabljeni! 



 

 Otroci, zlasti prvoobhajanci in birmanci, lepo povabljeni k šmarnični 
pobožnosti, ki je v župnijski cerkvi, vsak dan ob 19.00. 
 

 

 Oznanila si lahko ogledate tudi na spletne strani: zupnija-sostro.com. 
 

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

 

 Slovenski škofje vabimo vse državljanke in državljane, da se 
volitev v Evropski parlament, ki bodo prihodnjo nedeljo, 26. maja 2019, 
zanesljivo udeležijo in podprejo kandidatke in kandidate ter stranke, ki 
si prizadevajo za evropsko Slovenijo in Evropo krščanskega izročila. 
Volilni rezultat bo naslednjih pet let pomembno vplival na življenje vseh 
prebivalcev Evropske unije. V času migrantske krize, nepredvidljivih 
ekonomskih razmer, varnostnih izzivov in verjetnem odhodu Velike 
Britanije iz Evropske unije moramo s temi volitvami podpreti Evropsko 
unijo kot jamstvo za varnost in red ter mirno sožitje in sodelovanje v 
Evropi. Obenem pričakujemo, da bodo poslanci nove sestave 
Evropskega parlamenta podprli tiste rešitve, ki bodo učinkovito 
odgovorile na pojav verske nestrpnosti do kristjanov v Evropi in po 
svetu, prav tako pa aktivno skrbeli za spoštovanje vseh človekovih 
pravic in solidarnosti med ljudmi. Zato vas lepo vabimo, da se 
prihodnjo nedeljo udeležite volitev in tako izpolnite svojo državljansko 
dolžnost. 
 

 

PRVOOBHAJANCI IN PRVOBHAJANKE NAŠE ŽUPNIJE 
 

Alič Anej, Babnik Rene, Bašelj Pia Julija, Bertalanič Tisa, 

Cunk Laura, Čuk Lovro, Grčman Tevž, Hvala Pec Maj, 

Jager Brina, Jere Andraž, Kovačič Zala, Marinović Matej, 

Pengov Pavel Gal, Porenta Žan, Resnik Anja, Robič Aljaž, 

Srebot Jure, Strah Ema, Štepic Julija, Vrbančič Mija 
 

Tam v tabernaklju v ciboriju 
zlatem čaka me hostija bela. 

V hostiji Jezus me kliče in vabi, 
da bi v srce ga prejela. 

 

Pridi, o pridi, neskončna Ljubezen, 
pridi že k meni, Gospod, 

s sabo ponesem te v šolo,  
na delo, v igro, 

z menoj boš povsod. 
 

  

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


Kaja in Janez Novljan, dva naša animatorja na oratorijih, sta že nekaj časa v 
Zambiji kot laična misijonarja. V teh dneh se na nas obračata z naslednjo 
prošnjo: 
 

Prijatelji, pozdravljeni! 

V Zambiji sva kot misijonska prostovoljca že pol leta in lahko si predstavljate, 
koliko ljudi in koliko zgodb sva v tem času spoznala. Tudi tistih iz zelo nerazvitih 
predelov podeželja. Globoko pa so se naju dotaknile še posebej težave s preskrbo 
z vodo. 

Okrog 50 km od našega mesta Mumbwa se globoko v nerazvitem podeželju 
najdeta vasi Muliango in Namalombwe (na razmaku nekje 10 km), kjer ljudje po 
vodo hodijo tudi več kot 4 km v eno smer. Res je, da so Zambijci navajeni veliko 
hoditi, a hoditi s težkim vedrom vode na glavi ali rami ni tako preprosto. Na to 
večurno pot se vsako jutro odpravijo ženske, ki morajo medtem pustiti vso svoje 
delo, in otroci, ki večkrat zaradi tega ne gredo v šolo. Tisti bolj “premožni” pa hodijo 
po vodo s preprostim kravjim vozom in se tako priskrbijo z vodo za tri ali štiri dni.  

V omenjenih vaseh hodijo zajemat stoječo vodo v luknji, ki je kot neke vrste 
umetni bajer, kjer se vsakodnevno napaja tudi živina. Stoječa voda je sicer za živino 
dobra, ni pa enako dobra za ljudi, saj za človeško telo vsebuje preveč bakterij. 

Po večurnem potovanju je voda za njih seveda zelo dragocena. Z njo ravnajo 
zelo varčno, v resnici kar preveč. Pitje vode si morajo dejansko omejevati, da je ne 
zmanjka prehitro. Za umivanje rok, posode ipd. isto vodo uporabijo dvakrat ali celo 
trikrat. Tuširajo se ponavadi s t.i. “suhim tušem”, kar je umivanje z mokro krpo, z 
vodo pa le občasno. Seveda na zalivanje vrta niti ne pomislijo, saj jim je poraba 
vode za ta namen zelo žaljiva - sami nimajo dovolj vode za svoje osnovne potrebe, 
bodo pa zalivali vrt? Hkrati pa jim kmetovanje predstavlja glavni vir hrane in 
zaslužka. Tako so ljudje tu povsem odvisni od deževne dobe. Ob slabi deževni dobi, 
kakršna je bila letos, bajerji hitro presahnejo, zvrtani vodnjaki pa so glede vode bolj 
zanesljivi. 

Posledice slabe higiene ljudi, neustreznega vira vode in slabega shranjevanja 
le te, so mnoga obolenja s kolero, tropsko diarejo ter krvavo diarejo. Tudi 
pomanjkljivo pitje vode v tropski vročini je lahko vzrok za mnoge zdravstvene 
težave. Poleg tega pa se komarji, ki prenašajo malarijo, zelo radi zbirajo okoli 
stoječih voda. 

Ob doživljanju vsega tega sva se pri domačinih pozanimala za stroške 
postavitve vodnjaka. Vrtanje in postavitev vodnjaka na črpanje stane med 1.000 - 
1.100 €. Presunilo naju je, saj to za nas v resnici sploh ni tako veliko, za ljudi tukaj 
pa si po prebranem lahko predstavljate, da to pomeni pravo bogastvo. 

Naju nagovarja predvsem to, da lahko na tako preprost način, le s postavitvijo 
vodnjaka, konkretno in dolgotrajno spremenimo življenja mnogih ljudi na vasi, saj 
se mnogim življenje zaenkrat vrti le okoli vode. S pomočjo misijonarjev in 
humanitarnih organizacij se je oskrba z vodo že zelo izboljšala, a kot vidite ponekod 
še vedno predstavlja življenjski problem.  



Vljudno vas vabiva k darovanju prostovoljnih prispevkov. Z vašim 
sodelovanjem lahko postavimo nova dva vodnjaka, ki bosta lajšala življenje okrog 
300 prebivalcem v vsaki izmed omenjenih vasi. 

Ves izbrani denar bo uporabljen izključno za stroške zgraditve vodnjakov. V 
primeru, da se zbere več prispevkov, bomo vodnjake postavili tudi v drugih vaseh 
s podobno situacijo glede oskrbe z vodo. Prav tako pa si bova prizadevala, da bodo 
tudi domačini po svojih najboljših zmožnostih pomagali in bili soudeleženi pri 
projektu. 
 
Podatki za nakazilo: 

Prejemnik: Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana 
Številka TRR: SI56 0201 4005 1368 933 
Koda namena: CHAR 
Bic banke: LJBASI2X 
Namen nakazila: Vodnjaki Zambija 
Referenca: SI00 279011 
 

ŽE VNAPREJ NAJLEPŠA HVALA V IMENU VSEH LJUDI,  
KI JIM BOMO SKUPAJ PRISKOČILI NA POMOČ! 

 
Poleg tega pa vam pošiljava tudi povezavo do najinega bloga, kjer si lahko 
preberete še več o najinih izkušnjah na misijonskem prostovoljstvu v Zambiji: 
https://najinazambija.wordpress.com/   
  
Topel pozdrav iz sončne Zambije 
Kaja in Janez Novljan 

https://najinazambija.wordpress.com/

