
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

9. junij 2019 
 

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 

10. junij, ponedeljek 
Marija, Mati Cerkve 

19.00 
+ Kristina (obl.), Anton in Jože Miklavc 

+ Antonija (obl.) in Janez Narobe 

11. junij, torek 
Barnaba, apostol 

7.00 
+ Metod Cankar 

+ Jože Potokar 

12. junij, sreda 
Eskil, mučenec 

7.00 
+ Alojz Leskovšek 

+ predniki 

13. junij, četrtek 
Anton Padovanski, cerkveni uč. 

19.00 
+ Jožefa (obl.) in Jakob Selan, Pepca Štrubelj 

+ Ivan (obl.) in Frančiška Černe 

14. junij, petek 
Valerij in Rufin, mučenca 

19.00 
+ Rajko Žabjek (30. dan) 

+ Milena Vehovar (obl.) in Marija Pavlovič 

15. junij, sobota 
Vid, mučenec 

19.00 
+ Cecilija Jozelj in Janez Drolc 

+ Anton, Frančiška in Franc Remec 

16. junij 
NEDELJA SVETE 

TROJICE 

7.00 + Ludvik Hribar 

9.00 za žive in pokojne farane 

19.00 + Herman Habič in Tončka Pavlin 
 

 V torek ob 17.00 je priprava za starše in botre, ki želijo, da bi 
njihov otrok prejel zakrament svetega krsta prihodnjo nedeljo. 
 

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

 Prihodnjo nedeljo ob 20.00 je srečanje ožjega odbora animatorjev 
za oratorij. 
 

 Na mizici s tiskom, so na voljo prijavnice za vpis v prvi razred. Starši, 
prosim vzemite prijavnico in izpolnjeno do konca meseca junija 
prinesite v župnijsko pisarno. 
 

 Starši, na internetni strani župnije je letošnja elektronska prijavnica 
in vse potrebne informacije za oratorij. 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.. 
 

 

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

