
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

26. maj 2019 
 

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 

27. maj, ponedeljek 
Alojzij Grozde, mučenec 

1. prošnji dan – SV. URH 

19.00 župnijska cerkev: šmarnična pobožnost 

19.00 
za blagoslov človeškega dela 

za mir 

28. maj, torek 
German Pariški, škof 

2. prošnji dan – ZAVOGLJE 

19.00 župnijska cerkev: šmarnična pobožnost 

19.00 
za blagoslov na polju 

+ Mihael (obl.), Marija in Franc Jager 

29. maj, sreda 
Maksim Emonski, škof 

3. prošnji dan – ŠENTPAVEL 

19.00 župnijska cerkev: šmarnična pobožnost 

19.00 
za odvrnitev hude ure 

+ Jože Boc 

30. maj, četrtek 
GOSPODOV 
VNEBOHOD 

9.00 
+ Frančiška in Jože Moškrič 

+ Janez Keber in Jernej Anžur (obl.) 

19.00 
+ Frančiška Černe 

+ Stevo Zdravje (obl.) 

31. maj, petek 
OBISKANJE DEVICE MARIJE 

19.00 
+ Peter Moškrič in Marko Grad (obl.) 

+ Franc in Ana Medved 

1. junij, sobota 
Justin, mučenec 

14.30 
Poročna sv. maša na Sv. Urhu: 

Tanja Zgonc in Simon Debevec 

19.00 
+ starši Porenta in Omahen 

+ Karolina Zidar 

2. junij 
7. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

7.00 + Ruža Dedič 

9.00 v zahvalo za veroučno leto 

19.00 za žive in pokojne farane 
 

 V tem tednu imajo veroukarji od 4. do 7. razreda podelitev 
zakramenta svete spovedi in zaključevanje ocen. 1. in 2. razred 
imata normalno verouk. 3. razred verouk odpade! 
Zaradi spovedovanja veroukarjev, v tem tednu ne bo popoldanskih 
uradnih ur v župnijski pisarni. 
 

 Na mizici s tiskom, so na voljo prijavnice za vpis v prvi razred. 
Starši, prosim vzemite prijavnico, če bo vaš otrok jeseni začel 
obiskovati prvi razred osnovne šole in izpolnjeno do konca meseca 
junija prinesite v župnijsko pisarno. 
 

 Na mizici s tiskom, je na voljo nova številka revije Brat 
Frančišek. 
 



 Dnevi pred praznikom Gospodovega vnebohoda (ponedeljek, 
torek, sreda) se imenujejo PROŠNJI DNEVI. V teh dneh so se nekdaj 
obhajale procesije k posameznim cerkvam v župniji, kjer se je 
molilo za lepo vreme, dobro letino, blagoslov pri delu in za Božje 
varstvo … 
Prošnje dneve bomo vsak dan ob 19.00 obhajali po naših 
podružnicah. Na začetku (ob 19.00), se bomo vedno zbrali pri 
znamenju ali kapelici. (Sv. Urh – pri Trnavčevem križu, Zavoglje pri 
sostrski kapelici, Šentpavel pri kapelici). Po poti k podružnici bomo 
molili litanije vseh svetnikov in se tako priporočili Bogu. V cerkvi 
bomo nato obhajali sveto mašo. 
V primeru dežja se dobimo že na začetku v podružnični cerkvi. 
Naj bodo prošnji dnevi naš odgovor na Jezusovo zagotovilo: 
»Prosite in se vam bo dalo!« Lepo povabljeni! 
 

 V četrtek, 30. 5., je praznik Gospodovega vnebohoda. Sveti maši 
bosta ob 9.00 in 19.00. Lepo povabljeni! 
 

 V petek, 31. 5., bomo imeli sklep šmarnične pobožnosti, ko 
bomo skupaj zapeli litanije Matere Božje in se ji zahvali, da nas je 
cel mesec lepo zbirala skupaj. Lepo povabljeni! 
 

 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. Če kdo nima dostopa do interneta, naj se oglasi v 
župnijski pisarni. 
Oratorij 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. 
 

 Župnija Lj. – Štepanja vas vabi na dobrodelni koncert za njihovo 
župnijsko Karitas (za program za brezdomce), ki bo v torek 28. 5., ob 
19.45 v župnijski cerkvi sv. Štefana. Koncert Marijinih pesmi bo 
pripravil deški zbor Schellenburg. Lepo povabljeni! 
 

 GOVORIMO O SREČNI ZADNJI URI! Hiša Ljubhospica vabi na DAN 
ODPRTIH VRAT, kjer bodo skupaj s strokovnjaki spregovorili o 
aktualnih temah na področju celostne hospic oskrbe, duhovnosti 
umirajočih, evtanaziji in možnosti prostovoljnega dela. Predvsem pa 
bodo odstirali tabuje, povezane z minljivostjo življenja. Možen bo tudi 
ogled Hiše. Dogodek bo v četrtek, 30. maja 2019 z začetkom ob 13:00. 
Hiša se nahaja na naslovu Hradeckega 20 v Ljubljani. Program najdete 
tudi na spletni strani www.ljubhospic.si (Novice). Vabljeni! 
 

 

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

 

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

