
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

16. junij 2019 
 

16. junij 
NEDELJA SVETE 

TROJICE 

7.00 + Ludvik Hribar 

9.00 za žive in pokojne farane 

19.00 + Herman Habič in Tončka Pavlin 

17. junij, ponedeljek 
Albert, tretjerednik 

19.00 
Jezusu v zahvalo 

+ Pavla in Jernej Anžur 

18. junij, torek 
Gregor J. Barbarigo, škof 

7.00 
+ Franc Fajt 

+ Marjan Terbežnik 

19. junij, sreda 
Nazarij, prvi koprski škof 

7.00 
+ Janez in Jani Trkov 

za zdravje 

20. junij, četrtek 
SVETO REŠNJE TELO 

IN KRI 

9.00 
za žive in pokojne farane 

+ Mirko Turk 

19.00 
na čast Brezmadežnemu spočetju za 

molitev rožnega venca po družinah 

+ Avguštin Pleško 

21. junij, petek 
Alojzij Gonzaga, redovnik 

19.00 

na čast Brezmadežnemu spočetju za 
molitev rožnega venca po družinah 

+ Alojzija (obl.) in Štefan Škafar 

22. junij, sobota 
J. Fisher in T. More, mučenca 

19.00 
za žive in pokojne iz druž. Krušič in Birk 

+ Milan Levičnik 

23. junij 
12. NEDELJA MED 

LETOM 

8.00 za žive in pokojne farane 

19.00 + Marija (obl.), Mihael in Franc Jager 

 

 Jutri, v ponedeljek, ob 20.00 je zadnje srečanje članov ŽPS v tem 
pastoralnem letu. Vsi člani lepo povabljeni! 
 

 V četrtek, 20. 6., je zapovedan praznik Svetega Rešnjega Telesa 
in Krvi. Ta dan smo kristjani dolžni iti k sveti maši. Sveti maši 
bosta ob 900 ter 1900. 
 

 Prihodnjo nedeljo bo zunanje praznovanje praznika Svetega 
Rešnjega Telesa in Krvi. Dopoldne bo samo ena sveta maša in sicer 
ob 8.00. Po sveti maši bo TELOVSKA PROCESIJA. 
Ministranti in ministrantke se zberejo ob 7.30 v zakristiji Letošnji 
prvoobhajanci in prvoobhajanke se zberete ob 7.45 pred veroučno 
učilnico pri cerkvi, da se boste dogovorili, kako boste opravili svojo 
nalogo trosenja cvetja pred Najsvetejšim.  
V primeru dežja bomo imeli »procesijo« v cerkvi. 
 

 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.  



 

 

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

 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.. 
 

 V poletnem času (julij in avgust) OB NEDELJAH ni večernih svetih maš. 
 

 V poletnem času, ni uradnih ur v župnijski pisarni. Župnik bo dosegljiv 
v pisarni, pol ure po vsaki sveti maši. 
 

 

Kristjani so že od prvih 

časov Kristusu navzočem v 
Svetem Rešnjem telesu v 

zvezi z udeleževanjem 

evharistične daritve in v 
zvezi s prejemanjem 

obhajila izkazovali Božje 

češčenje. Praznik in 
procesija se je vila po poljih 

in travnikih in ljudje so 

prosili za blagoslov polja. 
Procesija se je ustavila pri 

štirih oltarjih, kjer so peli 

odlomke evangelijev, nato je 
bil blagoslov z Najsvetejšim. 

 
 

 
 

 

 
Praznika svetega danes radujmo se, 

iz srca vnetega Bogu naj hvala gre. 
Staro preide naj, novo vse bodi zdaj: 

srca, misli in dela vsa. 
 

Danes praznujemo zadnje noči spomin, 
si predočujemo, ko je sam Božji Sin 

svoje učence zbral, jagnje jim jesti dal, 
stari zakon izpolnjeval. 

 
Njim, ki slabotni so, Rešnje telo deli, 
njim, ki otožni so, daje predrago kri; 

kelih jim izroči in jim ljubeč veli: 
bratje, pijte iz njega vsi. 

 
 
 

Novo daritev je Jezus takrat nam dal, 

v službo je mašnike izmed ljudi odbral: 
ti naj ga uživajo, drugim oznanjajo, 

vernim srcem prinašajo. 
 

Angelski kruh odslej hrana človeku je, 
zdaj so dopolnjene davne podobe vse. 
O čudoviti dar, Stvarnika uživa stvar, 

hlapec bliža Gospodu se. 
 

O Bog vse milosti, zbrani te prosimo, 
tvoji naj bomo vsi, sveti nam z milostjo: 
pota nam svoja daj, vodi nas v sveti raj 

uživat tebe na vekomaj. 
 

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

