
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

15. september 2019 
 

15. september 
24. NML, nedelja svetniških 

kandidatov 

7.00 za dobrunjsko sosesko 

9.00 za žive in pokojne farane 

19.00 + Jurij Oblak 

16. september, ponedeljek 
Kornelij in Ciprijan, mučenca 

19.00 
+ Frančiška Cukjati (30. dan) 

+ Janez Bricelj (obl.) in + Stopničarjevi 

17. september, torek 
Robert Bellarmino, c. učitelj 

7.00 
+ predniki 

po namenu 

18. september, sreda 
Jožef Kupertinski, redovnik 

7.00 
+ Tone Grabnar (obl.) 

+ Jožefa in Lojze Brinovec 

19. september, četrtek 
Januarij, mučenec 

19.00 
+ Marija Levičar 

+ Lilijana Cunk (obl.) 

20. september, petek 
Korejski mučenci 

19.00 
+ Žiga in Milan ter starši Anžič 

+ druž. Matos in Šter 

21. september, sobota 
Matej (Matevž), apostol 

19.00 
+ Terezija Anžič 

v zahvalo Mariji za vse uslišane prošnje 

22. september 
25. NML, Slomškova nedelja 

7.00 v zahvalo za 50 let skupnega življenja 

9.00 za žive in pokojne farane 

19.00 + Marija Levičar (30. dan) 
 

 V tem tednu bomo pričeli z rednim veroukom. Veroučenci od 1. do 

3. razreda imajo verouk po urniku s svojimi kateheti. Ostali razredi 

bodo imeli sveto spoved po urniku. 
 

 Jutri, v ponedeljek, ob 20.00 je srečanje članov ŽPS. Vabljeni! 
 

 V torek, 17. 9. ob 20.00, začenjamo s srečanji Študentske skupine. 

Vsi študentje (stari in novi člani) lepo povabljeni. 
 

 V petek, 20. 9. ob 20.00, začenjamo s srečanji Mladinske skupine. Vsi 

srednješolci (stari in novi člani) lepo povabljeni. 
 

 V soboto, 21. 9., se bomo mladi iz župnije skupaj odpravili v Stično, 

na srečanje mladih. Iz Ljubljane bo ob 7.34 na srečanje peljal posebni 

vlak. Prav tako se bo v Ljubljano možno vrniti z vlakom, ki bo odpeljal 

iz Ivančne Gorice. Prispevek za udeležbo na srečanju krije župnija, 

vožnjo z vlakom krije vsak sam. Vsi, ki se boste srečanja udeležili, vas 

prosim za prijavo do četrtka 19. 9. na župnijski elektronski naslov: 

zupnija.sostro@gmail.com, zaradi plačila prispevka. 
 

 Na mizici s tiskom so izvodi letošnjega Oratorijskega časopisa. Lepo 

povabljeni, da si preberete vse o dogajanju na letošnjem oratoriju. 
 

 Umrla je Dermastija Verona (Litijska cesta 317). Pogreb s sv. mašo bo 

v torek, 17. septembra ob 10.00. Od pokojne se boste lahko poslovili na 

dan pogreba od 7.00 dalje. 
Gospod, daj ji večni mir in pokoj. In večna luč naj ji sveti. Naj počiva v miru. Amen. 
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