
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

6. oktober 2019 
 

6. oktober 
27. nedelja med letom,  

rožnovenska 

7.00 + Antonija (obl.) in Jernej Bitenc 

9.00 za žive in pokojne farane 

19.00 živi in pokojni iz druž. Pleško 

7. oktober, ponedeljek 
Rožnovenska Mati Božja 

19.00 
na čast Antonu Padovanskem 

+ Frančiška in Ivan Černe 

8. oktober, torek 
Tajda, spokornica 

7.00 
+ Franc in Milan Mrak 

+ Vida Podržaj (obl.) 

9. oktober, sreda 
Dionizij, mučenec 

7.00 
za zdravje 

+ Lovrencij Babnik 

10. oktober, četrtek 
Danilo (Danijel), škof 

19.00 
+ Cvetko Madon st. (7. dan) 

+ druž. Cimperman in Škoda 

11. oktober, petek 
Janez XXIII., papež 

19.00 
+ Valentina Jakobčič (7. dan) 

+ Jurij Jere 

12. oktober, sobota 
Maksimilijan Celjski, mučenec 

19.00 
+ Marija Galič (obl.) 

+ Janez in Angela Potokar (obl.) 

13. oktober 
28. nedelja med letom 

7.00 + Marija Birk (obl.) 

9.00 za žive in pokojne farane 

19.00 + Matjaž Moškrič (obl.) 
 

 Jutri v ponedeljek po sveti maši ima svoje srečanje skupina 
Frančiškovi popotniki. Lepo povabljeni! 
 

 V soboto ob 20.00 vsi lepo povabljeni k Taizejski molitvi. 
 

 Bratje frančiškani z Brezij in Radio Ognjišče vabijo jutri, 7. 
oktobra v baziliko Marije Pomagaj na Dan rožnega venca. Molitev 
rožnih vencev bo med 18.00 in 21.00. Ob 19.00 bo sv. mašo daroval 
nadškof Alojz Uran. Ves čas bo neposredni radijski prenos. 
 

 Lepo povabljeni na 17. festival sodobne krščanske glasbe Ritem 
srca, ki bo 10. 10. v športni dvorani Osnovne Šole Alojzija Šuštarja 
v Šentvidu nad Ljubljano. Dogajanje se bo začelo z glasbenim 
ogrevanjem ob 18.00 v avli OŠ (letos Skupina Dominik), ob 19.30 se 
bo v športni dvorani OŠ začel osrednji dogodek. 
 

 V tem tednu smo se poslovili od Cvetka Madona (Jakčeva ul. 39) 
in Valentine Jakobčič (Sadinja vas 5). 
Umrla je Pavla Garbajs (Češnjica 12). Pogreb s sv. mašo bo v torek, 
8. oktobra ob 12.00. Od pokojne se boste lahko poslovili na dan 
pogreba od 7.00 dalje. 

Gospod, daj jim večni mir in pokoj. In večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen. 
 



 Oktobrska pobožnost molitve rožnega venca vsak dan pol ure pred 
sv. mašo v Marijini kapeli. Molitev oblikujejo: 

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. 

 

 

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

 

Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. Zgodovina in izvor 
rožnega venca se ujemata s staro prakso menihov in posvečenih 
oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten vsakdan 
posvečene osebe. Sčasoma se je razvila molitev 150 zdravamarij in 
30 očenašev, številka 150 ustreza enakemu številu psalmov v 
Svetem pismu. 

Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele. Veseli, žalostni in 
častitljivi. Sveti oče, sveti Janez Pavel II., je dodal tem delom še 
svetli del rožnega venca. 

Rožni venec je molitev ponavljanja, saj kar 50 ponovimo eno 
molitev zdravamarija v enem samem delu rožnega venca. Zdi se, da 
se to ne ujema z mislijo sodobnega človeka. Toda molitev rožnega 
venca ni podajanje informacij, je ustvarjanje Božjega okolja, v 

katerem mi lahko Bog zelo osebno spregovori. 
Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo spodbujali bratje 

dominikanci. Poznamo še druge oblike te molitve: serafinski rožni 
venec, rožni venec Božjega usmiljenja in druge. 

Danes je rožni venec molitev mnogih laikov in družin. Obenem 
pa je postal skupna molitev vse Cerkve, kraj, kjer se različni stanovi 
v Cerkvi srečamo. 

Ob poplavi duhovnih tehnik, ki zasužnjujejo, ker grobo in 
nesvobodno preoblikujejo našo dušo, spoznavamo rožni venec kot 
blago šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po Mariji vstopa v naše srce. 

Rožni venec nam pomaga, da na poti upodabljanja po Kristusu 
rastemo naproti cilju, ki je svetost. Najpomembnejši razlog za 

ponovno odkritje in poživitev molitve rožnega venca je poklicanost 
vseh k svetosti. 

»Potrebujemo krščanstvo, ki se bo odlikovalo predvsem po 
umetnosti molitve«. Krščanska občestva naj postanejo »pristne šole 
molitve« v novem tisočletju. 
(Iz Apostolskega pisma: Rožni venec Device Marije, papeža Janeza Pavla II.) 

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

