
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

21. julij 2019 
 

21. julij 
16. NML - KRIŠTOFOVA 

7.00 + Metod Cankar 

9.00 za žive in pokojne farane 

22. julij, ponedeljek 
Marija Magdalena, SP žena 

19.00 
+ Franc Trkov (7. dan) 

živi in pokojni Starševi 

23. julij, torek 
Brigita Švedska, zavet. Evrope 

7.00 
+ Avguštin Pleško 

+ Ivan in Marija Selan 

24. julij, sreda 
Krištof, mučenec 

7.00 
+ predniki 

+ Karolina Zidar 

25. julij, četrtek 
Jakob Starejši, apostol 

19.00 
+ Frančiška Černe 

+ Janez in Frančiška Vrečar 

26. julij, petek 
Joahim in Ana, starša Marije 

19.00 
+ Marija Bitenc 

za zdravje 

27. julij, sobota 
učenci Cirila in Metoda 

19.00 
za mir 

+ Frančiška Remec 

28. julij 
17. NEDELJA MED LETOM 

7.00 + Jernej Bitenc (obl.) 

9.00 za žive in pokojne farane 

10.30 Sv. Urh: za mir in spravo 
 

 Hvala vam za vaš dar za srečno prevožene kilometre, ki ste jih 
namenili za misijonska vozila. 

BOG VAM POVRNI IN SVETI KRIŠTOF NAJ VAS VARUJE! 
 

 

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

 V poletnem času (julij in avgust) OB NEDELJAH ne bo večernih svetih 
maš. Prav tako, v poletnem času, ne bo uradnih ur v župnijski pisarni. 
Župnik bo dosegljiv v pisarni 15 minut po vsaki sveti maši. 
 

 V avgustu bo priprava na krščevanje 20. 8. in krstna nedelja 25. 8. 
 

 

Gospod Jezus, pridi in me spremljaj na vseh cestah. Vsi 

v vozilu naj čutimo tvoje varstvo. Uporabi me kot 
svetega Krištofa, da te ponesem ljudem. Vsak dan, 

Gospod, bom preudarno vozil, vsakemu rad pomagal, 
vedno ohranjal mir, prijaznost in vljudnost. Pri tem 

računam na Tvojo milost. Vem, da me imaš rad, Gospod 
Jezus. Odvrni od mene vsako nevarnost. Naj se veselim 

lepote narave, ki mi jo podarja Stvarnik, naj bom 
pozoren do ljudi in narave. Ko sem vesel in ko sem 

žalosten, mi stoj ob strani, da bom vedno prispel do 

pravega cilja – in nekoč tudi k tebi v nebesa. Amen 

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

