
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

18. avgust 2019 
 

18. avgust 
20. NEDELJA MED LETOM 

7.00 + Franci in Milan Mrak ter druž. Brezovar 

9.00 za žive in pokojne farane 

10.30 Šentapavel: + Frančiška Cukjati 

19. avgust, ponedeljek 
Janez Eudes, duhovnik 

19.00 
+ Rajko Žabjek 

+ Marija Stropnik in sorodniki 

20. avgust, torek 
Bernard, cerkveni učitelj 

7.00 
+ predniki 

+ Ana Kotar 

21. avgust, sreda 
Pij X., papež 

7.00 
za srečen zakon 

+ druž. Lovše 

22. avgust, četrtek 
Devica Marija Kraljica 

19.00 
+ Frančiška Cukjati (7. dan) 

+ starši Brancelj in Porenta 

23. avgust, petek 
Roza iz Lime, redovnica 

19.00 
+ Lovrencij Babnik 

+ Avguštin Matos 

24. avgust, sobota 
Jernej (Natanael), apostol 

19.00 
+ Avguštin Pleško 

na čast Mariji za zdravje 

25. avgust 
21. NEDELJA MED LETOM 

7.00 + Urška (obl.) in Anton Lavrič 

9.00 za žive in pokojne farane 

10.30 Sv. Urh: za vse žrtve vojn in po vojni 
 

 V torek, 20. 8. ob 17.00, je priprava za starše in botre, ki želijo, 
da bi njihov otrok prejel zakrament sv. krsta prihodnjo nedeljo. 
 

 V torek, 20. 8., ob 18.30, vabim vse zborovodje (otroškega zbora, 
mladinskega zbora, Omnes Unum, mešanega zbora) na načrtovanje 
novega pastoralnega leta. Dobimo se v župnišču. 
 

 V torek, 20. 8., ob 19.30, vabim vse katehiste in katehistinje na 
načrtovanje novega pastoralnega leta. Dobimo se v župnišču. 
 

 V četrtek, 22. 8., ob 20.00, vabim vse predstavnike skupin 
(FRAMA, FP, OFS; mladinska skupina, študentska skupina, zakonskih 
skupin; Karitas, ministrantov, pritrkovalcev) na načrtovanje novega 
pastoralnega leta. Dobimo se v učilnici pri cerkvi. 
Prosim vse skupine, da poskrbijo za predstavnika na srečanju. 
 

 Konjeniško društvo Sostro, vabi že na tradicionalno prireditev 
Konjeniški dan in Čebelarski praznik. Ta bo v nedeljo, 25. avgusta 
ob 10.00 v Podmolniku. Več informacij na oglasni deski. 
 

 Na zadnji strani oznanil je objavljen osnutek urnika za verouk 
za veroučno leto 2019/2020. 
 



 

 

 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. 
 

 

OSNUTEK URNIKA ZA VEROUČNO LETO 2019/2020 

 
1. RAZRED – SREDA ob 16.00 in 17.00 

(gospa Živa Peterca) 
(dva skupini bosta, če bo vpisano več kot 15 otrok;  

drugače bo skupina samo ob 17.00 
razdelitev v skupine bomo sporočili po vpisu) 

 

2. RAZRED – PONEDELJEK ob 16.00 in 17.00 
(gospa Ana Malavašič) 

1. skupina (priimki od R do Ž) 
2. skupina (priimki od D do P) 

 

3. RAZRED –PONEDELJEK ob 14.15  
(Aleš Tomašević, žpk.) 

 

4. RAZRED – PONEDELJEK ob 16.15 in 17.15 
(gospa Agata Tušek) 

1. skupina (priimki od Je do V) 
2. skupina (priimki od A do Ja) 

 

5. RAZRED – TOREK ob 16.15 in 17.15 
(gospod Luka Perkovič) 

1. skupina (priimki od M do Ž) 
2. skupina (priimki od A do L) 

 

6. RAZRED – TOREK ob 17.15 
(gospa Zala Peterca) 

 

7. RAZRED – SREDA ob 15.00 in 16.00 
(gospod Matjaž Feguš) 

1. skupina 15.00 (priimki od L do Ž) 
2. skupina 16.00 (priimki od A do K) 

 

(8. in 9. R) BIRMANCI – PONEDELJEK ob 15.30 in 16.30 
(Aleš Tomašević, žpk.) 

1. skupina 15.30 (priimki od Pet do Ž)  
2. skupina 16.30 (priimki od A do Per) 

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

