
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

2. junij 2019 
 

2. junij 
7. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

7.00 + Ruža Dedič 

9.00 v zahvalo za veroučno leto 

19.00 za žive in pokojne farane 

3. junij, ponedeljek 
Ugandski mučenci 

19.00 
+ Alojzij Keber (obl.) 

za redno zaposlitev 

4. junij, torek 
Peter Veronski, mučenec 

7.00 
v zahvalo 

+ Štefan in Tilka Gajšek 

5. junij, sreda 
Bonifacij, mučenec 

7.00 
v zahvalo za srečen zakon 

+ Marija Strah 

6. junij, četrtek 
Norbert, redovni ustanovitelj 
četrtek pred prvim petkom 

19.00 
+ Marija Ostreš (obl.) 

za duhovniški poklic iz naše župnije 

7. junij, petek 
Prvi mučenci tržaške Cerkve 

prvi petek 

19.00 
+ Franc Drolc 

za žive in pokojne člane OFS 

8. junij, sobota 
Medard, škof 
prva sobota 

19.00 
+ Marjan Urh 

za svetost in stanovitnost poklicanih v 
zakon, redovništvo in duhovništvo 

9. junij 
BINKOŠTI 

7.00 + Jože (obl.), Angela in Peter Kozlevčar 

9.00 za žive in pokojne farane 

19.00 
+ Terezija Jager (obl.) ter živi in pokojni iz 
druž Jager 

 

 V petek smo zaključili s šmarnično pobožnostjo. Zahvaljujem se 
vsem, ki ste pripomogli, da je ta pobožnost tako lepo potekala. 
Hvala vsem inštrumentalistkam (Mateji, Neži, Gaji, Andreji, Pini in 
Barbari) za igranje na kitaro; vsem, ki so me nadomeščali, če sem 
bil odsoten zaradi drugih obveznosti (Tadeju in Mojci) ter 
animatorjem in animatorkam za animacijo otrok in igre na igrišču. 
Še enkrat hvala vsem! 
 

 Z današnjim dnem zaključujemo letošnje veroučno leto. Vsi 
veroukarji bodo prejeli spričevala, ki naj jih podpisane prinesejo 
čim prej nazaj. 
Ob sklepu letošnjega veroučnega leta se zahvaljujem Živi in Maruši 
ter Ani, Luku, Anamariji, Katarini in Matjažu, za skrbno učenje in 
pomoč pri verski vzgoji otrok. 
Iz srca hvala tudi vsem ostalim voditeljem skupin v naši župniji za 
požrtvovalno delo v tem pastoralnem letu. Bog povrni za ves vaš 
trud! 
 

 Jutri, po sveti maši je srečanje skupine Frančiškovi popotniki. 



 

 V torek, ob 18.00 je srečanje za katehistinje in katehiste. 
 

 V četrtek, ob 20.00 je srečanje vseh ključarjev v župniji. 
 

 V tednu, ki je pred nami, so prvi dnevi v mesecu, zato še posebej 
vabljeni k svetim mašam. V petek bom obiskoval bolne in ostarele 
po župniji. 
 

 Prihodnja nedelja, 9. junija, je praznik Binkošti, ko 
zaključujemo sveti Velikonočni čas. Prav tako, bo to nedeljo pri 
maši ob 9.00 srečanje bolnih in ostarelih iz naše župnije. Vsi lepo 
povabljeni, tudi dedki in babice. Po nagovoru boste lahko, tisti, ki 
boste želeli, prejeli bolniško maziljenje. Po maši bo skupno druženje 
v učilnici. Gospodinje prosim za pecivo. 
 

 S 1. junijem sem začel sprejemati mašne namene za avgust. 
 

 Zahvaljujem se skupini iz Češnjic in Zagradišča za čiščenje 
cerkve v mesecu maju. Za junij prosim farane iz Sostra in Zavogelj. 
 

 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. 
 

 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! 
 

 

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

 V juniju bo priprava za krščevanje 11. 6. in krstna nedelja bo 16. 6.. V 
juliju bo priprava za krščevanje 9. 7. in krstna nedelja bo 21. 7.. V avgustu 
bo priprava na krščevanje 20. 8. in krstna nedelja 25. 8.. 
 

 

Z A K R A M E N T  B O L N I Š K E G A  M A Z I L J E N J A  

Zakrament bolniškega maziljenja zaradi prakse preteklih stoletij 
ovija mračen vonj po smrti, zaradi česar se ga nekateri bojijo in ga 
odlagajo na zadnje trenutke življenja, kar pa ni v redu.  

Katekizem katoliške Cerkve nas o tem poučuje: "S svetim 
bolniškim maziljenjem in z molitvijo duhovnikov vsa Cerkev bolnike 
priporoča trpečemu in poveličanemu Gospodu.''  

Kdo lahko prejme bolniško maziljenje? Bolni niso samo starejši. 
Zboli lahko vsak človek, mlad ali star. 

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

