
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

22. september 2019 
 

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) 

23. september, ponedeljek 
p. Pij, redovnik in spovednik 

19.00 
+ Verona Dermastija (7. dan) 

+ Slavko Sluga (obl.) in + druž. Porenta 

24. september, torek 
Anton M. Slomšek, škof 

7.00 
+ Avgust Matos 

po namenu 

25. september, sreda 
Sergij Radoneški, menih 

7.00 
+ Hinko Amon 

+ Marija in Alojz Černe ter teta Mici 

26. september, četrtek 
Kozma in Damijan, mučenca 

19.00 
+ Srečko Trtnik (7. dan) 

+ Grčmanovi iz Višnje gore 

27. september, petek 
Vincencij Pavelski, ust. lazar. 

19.00 
za mir 

+ Marija Hribar 

28. september, sobota 
Venčeslav (Vaclav), mučenec 

15.00 
POROČNA SVETA MAŠA 

Tomaž Kavčič in Petra Sadar 

POKOPALIŠKA KAPELA 

19.00 
+ Frančiška Černe 

+ Simona (obl.) in Dane Stankovič 

29. september 
26. NML,  

Mihael, Gabriel, Rafael, 

nadangeli 

7.00 + Iva Dolšak 

9.00 za žive in pokojne farane 

10.30 SV. URH: za mir in spravo 

19.00 + Mihael, Marija in Franc Jager 

 

 V nedeljo, 29. 9. je praznik nadangelov Mihaela, Gabrijela in 
Rafaela: Na predvečer praznika, v soboto 28. 9., bo sveta maša v 
pokopališki kapeli ob 19.00. Lepo povabljeni! 
 

 Radio Ognjišče vabi mlade po letih in po srcu na festival 
sodobne krščanske glasbe s slavljenjem, Ritem srca, ki bo v 
četrtek, 10. oktobra, ob 19.30, v športni dvorani Osnovne šole 
Alojzija Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani. "Glasbeno ogrevanje" se 
začne ob 18.00 v avli osnovne šole, kjer bo skupina Dominik 
predstavila svojo zgoščenko. Mladi, pridite in slavite Boga s 
pesmijo in svojo prisotnostjo! Vstopnice po 6 € bodo na voljo na 
dan festivala od 18. ure naprej pri vhodu v dvorano. Več na: 
ritemsrca.ognjisce.si. 
 

  



 Sadjarsko-vrtnarsko društvo J. E. Krek – Sostro prireja skupaj 
z OŠ Sostro, vrtcem Pedenjped Zadvor in ostalimi društvi, 21. 
razstavo Praznik jeseni. Otvoritev razstave bo v avli OŠ Sostro, 
prihodnjo nedeljo, 29. 9., ob 10.30. Razstavo si bo možno ogledali 
v nedeljo do 18.00 ter organizirane skupine še v ponedeljek, 30. 9., 
od 8.00 do 13.00. 
 

 V tem tednu smo se poslovili od Srečka Trtnika (C. 13. julija 29). 
Gospod, daj mu večni mir in pokoj. In večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen. 
 

 

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

 

IZREDNI MISIJONSKI MESEC OKTOBER 2019 
 

Papež Frančišek želi, da bi se obudila in prebudila misijonska zavest vse 
Cerkve, ki je garant prihodnosti in obet prenove Cerkve v duhu poslanstva in 
izpolnjevanja zadnjega Jezusovega naročila učencem: »Pojdite po vsem svetu 
in oznanite evangelij vsemu stvarstvu«.  
»Izredni misijonski mesec oktober 2019« tako predstavlja uvod v dogajanje, 
za katerega upamo da bo, v pristnem razumevanju misijonskega duha, 
bistveno in pozitivno zaznamovalo nadaljnji razvoj Cerkve. 
 

nedelja, 6. oktober  
Srečanje z misijonarjem Danilom Lisjakom bo v Škocjanu na Dolenjskem ob 
15:00, rojstnem kraju misijonarja Ignacija Knobleharja. 

 

sobota, 12. oktober  
V prostorih Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani Misijonski simpozij od 9h 
do 14h. 
Predavanja na temo misijonov. Predavatelji: dr. Marij Osredkar, misijonar 

dr. Janez Mujdric, dr. Blaž Jezeršek, dr. Marko Frelih, "omizje" sedmih 
misijonarjev (aktivnih, laiških in bivših) 
 

sreda, 16. oktober 
V cerkvi Marijinega vnebovzetja v Ljubljani (ob 19:00) misijonsko obarvana 
sveta maša, sledi pogovor z misijonarji. 

 

nedelja, 20. oktober  
Osrednja slovesnost misijonske nedelje bo v župniji Murska Sobota s 
pričetkom ob 16:00. 
 

oktober 2019 – marec 2020 (v vsaki škofiji bo možnost ogleda razstave tekom 
celega meseca) 
- oktober: nadškofija Ljubljana (Ljubljana – Zavod sv. Stanislava Šentvid) 
- december: nadškofija Ljubljana (Ljubljana – galerija Družine) 

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

