
 

TEDENSKA OZNANILA 
sv. Lenart – SOSTRO 

13. oktober 2019 
 

13. oktober 
28. nedelja med letom 

7.00 + Marija Birk (obl.) 

9.00 za žive in pokojne farane 

19.00 + Matjaž Moškrič (obl.) 

14. oktober, ponedeljek 
Kalist I., papež in mučenec 

19.00 
+ Janez Selan iz Sostra 

za žive in pokojne člane OFS 

15. oktober, torek 
Terezija Velika, c. učiteljica 

7.00 
+ Terezija Jager 

za zdravje 

16. oktober, sreda 
Marjeta M. Alakok, redovnica 

7.00 
+ Janez Moškrič (obl.) 

+ Ana Kozlevčar in Zofka Jozelj (obl.) 

17. oktober, četrtek 
Ignacij Antiohijski, mučenec 

19.00 
+ Verona Dermastija (30. dan) 

živi in pokojni iz druž. Verščaj in Selan 

18. oktober, petek 
Luka, evangelist 

19.00 
+ Pavla Garbajs (7. dan) 

+ Janez Lunka 

19. oktober, sobota 
Pavel od Križa, duhovnik 

19.00 

+ Angela, sin Peter (obl.), Franc Šubelj 
in druž. Kozlevčar 

+ Frančiška Selan (obl.) 

20. oktober 
29. nedelja med letom, 

misijonska 

7.00 + Marija Gašperšič 

9.00 za žive in pokojne farane 

19.00 + Marija (obl.) in Franc Vrečar 
 

 Jutri v ponedeljek po sveti maši ima svoje srečanje OFS. 
 

 V torek ob 17.00 je priprava za starše in botre, ki želijo, da 
njihov otrok prejme zakrament svetega krsta prihodnjo nedeljo. 
 

 Prihodnja nedelja je misijonska nedelja. Vaš dar pri sveti maši 
je v celoti namenjen delovanju naših misijonarjev po svetu. 
 

 V tem tednu smo se poslovili od Štefanije Bečan (V Češnjico 6). 
Gospod, daj ji večni mir in pokoj. In večna luč naj ji sveti. Naj počiva 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. 
 

 

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

