
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

29. september 2019 
 

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 

30. september, ponedeljek 
Hieronim, cerkveni učitelj 

19.00 
+ Marija Bitenc 

za zdravje 

1. oktober, torek 
Terezija Deteta Jezusa, devica 

7.00 
+ Franc Remec 

+ druž. Groznik iz Češnjic 

2. oktober, sreda 
Angeli varuhi 

7.00 
+ Marija (obl.) in Jože Kastelic 

+ Franc Novak (obl.) 

3. oktober, četrtek 
Frančišek Borgia, redovnik 
četrtek pred prvim petkom 

19.00 
+ Lovrencij Babnik 

za novi duhovniški poklic iz naše župnije 

4. oktober, petek 
Frančišek Asiški, red. ust. 

prvi petek 

19.00 
+ Ana Kotar 

po namenu 

5. oktober, sobota 
Marija F. Kowalska, redovnica 

prva sobota 

19.00 

za svetost in stanovitnost poklicanih 

v zakon, redovništvo in duhovništvo  

+ obe Mariji ter Ivan Jančar 

6. oktober 
27. NML,  

rožnovenska 

7.00 + Antonija (obl.) in Jernej Bitenc 

9.00 za žive in pokojne farane 

19.00 živi in pokojni iz druž. Pleško 
 

 Jutri v ponedeljek ob 20.00 vabim predstavnike Gospodarskega 
sveta in ključarjev na srečanje v župnišče. 
 

 V torek ob 18.30 vabim katehiste in katehistinje na svoje 
redno srečanje. 
 

 V torek pričenjamo oktobrsko pobožnost molitve rožnega 
venca. Rožni venec bomo molili vsak dan pol ure pred sveto mašo 
v Marijini kapeli. Vsi lepo povabljeni k skupni molitvi! Molitev 
rožnega venca bodo oblikovali: 

PONEDELJKI: člani ŽPS; 
TOREK IN SREDA: gospa Mici; 

ČETRTKI: MCPZ – mešani cerkveni pevski zbor; 
PETKI: Frančiškove skupine in mladinska skupina; 

SOBOTE: zakonske skupine in ministranti 
NEDELJE: župnik. 

 

 V tednu, ki je pred nami, so prvi dnevi v mesecu, zato še posebej 
vabljeni k svetim mašam. V petek bom obiskoval bolne in ostarele. 



 

 Z oktobrom bom začel sprejemati mašne namene za december. 
 

 Zahvaljujem se za čiščenje in krašenje cerkve v mesecu 
septembru vsem iz Dobrunj. Za mesec oktober lepo prosim farane 
iz Podmolnika. 
 

 Prihodnjo nedeljo, 6. 10., po sveti maši ob 9.00 bomo imeli za 
starše veroukarjev prvega, drugega, četrtega, petega, šestega in 
sedmega razreda srečanje. Srečanje bo potekalo v cerkvi. Vsi starši 
povabljeni! 
To je tudi prva nedelja v mesecu, ko bo pri vseh svetih mašah ofer, 
za katerega se vam osebno zahvaljujem. 
 

 Javno podjetje VOKA in Snaga, so me v četrtek obvestili, da 
bodo ukinili ekološki otok pri Gospodarskem poslopju. Kot razlog 
so navedli neupoštevanje pravil pri odmetavanju smeti v zabojnike 
ter odmetavanje smeti okoli zabojnikov. Zato prosim vse, verne in 
neverne, da ne nosite več smeti na ta ekološki otok. 
 

 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. 
 

 

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

 

MI LAHKO PONUDIŠ, KAJ BOLJŠEGA ZA ŽIVLJENJE 
 

Iz življenja italijanskega svobodomisleca iz začetka 20. stoletja Giovania 
Bovia je znana anekdota, ki pripoveduje, da je imel zelo verno mamo. Nekega 
dne je prišel domov in našel mamo z rožnim vencem v roki. »Kaj še vedno 
zapravljate čas s to igračo? Ali ne sprevidite, da je to samo prevara?« Te 
nepremišljene besede so staro gospo močno prizadele do te mere, da je, kot 
ni doživel še nikoli, močno povzdignila glas in rekla: »Ubogala te bom in 
odložila bom rožni venec. Samo to mi povej, kaj mi nudiš boljšega v zameno?« 
Teh besed ni pričakoval. Zmedle so ga. Molčal je in osramočen vzel rožni 
venec in ga dal materi v roke rekoč: »Oprostite, mati, molite naprej, jaz vam 
boljšega ne morem dati!«  

 

To materino vprašanje lahko zastavimo vsakemu, ki ima težave z vero in 
se tolaži z mislijo, da je vera nepotrebna. »Kaj mi ponujaš boljšega za moje 
življenje kot mi daje vera?« 

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

