
 Krašić - romanje 

19. oktobra bo pripravljeno romanje 

v »dolino biskupa i kardinala«. Pred-

viden odhod je okrog pol osme. Ob 

11h bo sveta maša v Krašiću. Med 

potjo bo postojanka pri Treh farah in 

v Č rnomlju. Predvideno je tudi kosilo. 

Povratek v poznih popoldanskih 

urah. Cena bo okrog 20-25 EUR.  

 

 Zaspali v Gospodu: 

+Jožefa Teran r. Štempelj, r. 12. 1. 

1928, bivala Florjan 290, Šoštanj, u. 

2.9.2019, p. 10.9.2019 

Maše: Alojz in Štefka Štempelj (2), 

družina Bec-Triler, sosedje iz Puglja, 

Moškonovi, Radoslovnikovi, Ciril z 

družino. Bog povrni! 

+Alojz (Slavko) Prah, r. 28. 10. 1937, 

bival Log 85, u. 10.9.2019, p. 

13.9.2019, Log 

Maše: Ruč manovi, Kragl Jana z dru-

žino, sestra Rezi z družino. Bog po-

vrni! 

Naj rajni poč ivajo v miru! 

Sožalje domač im in sorodnikom. 

 

 Verouk, ob petkih 16-18h 

20.9. 1-3r 

22.9. po maši, birmanci 

27.9 4-6r 

4.10. 1-3r 

11.10. 4-6r 
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Napovednik 

 

13.9. VPIS V VEROUČNO ŠOLO, 15-18h (in 

 v nedeljo po maši) 

15.9. FARNO ŽEGNANJE. BLAGOSLOV 

 OTROK IN ŠOLSKIH TORBIC.  

 24. nedelja  med letom, nedelja 

 svetniških kandidatov. Darovanje za 

 cerkev 

21.9. Stična mladih 

22.9. 25. nedelja med letom. Srečanje z 

 birmanci, po maši (10h). Slomškova 

 nedelja. Romanje na grob 

 misijonarja Knobleharja 

24.9. Geštalt skupina, uvodno srečanje, 

 19.30h 

29.9. 26. nedelja med letom, krstna. 

Mihaelova nedelja, žegnanje na 

Kompolju, 11.15h 

6.10. 27. nedelja med letom. Romanje 

sodelavcev v Logatec (12.45h 

odhod) 

19.10. Slovensko hrvaško srečanje, 

romanje v Krašić (7.30 odhod) 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 

15.9. Dolenji Boštanj  31-40 

22.9. Dolenji Boštanj  41-50 

29.9. Dolenji Boštanj  51-60 
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Ukradena pridiga 

 

Ukradli so vam pridigo, mi je rekla. 

Potem je pripovedovala o predavanju za star-

še. 

Gospa, ki je predavala, je povedala približno 

isto kot je bilo pri pridigi. Kako je potrebno 

pustiti, da so otroci ustvarjalni, kako je po-

trebno, da otroci sami delajo naloge (ne pa 

mami, babi, itd …) … 

Ne rečem, da se mi ni zdelo dobro, da sem 

to slišal. Pa ne zaradi tega, da bi zdaj dokazo-

val, kako imam prav (to se mi res ne da). 

Toplo mi je bilo, da gredo stvari skupaj, da 

so stvari kompatibilne. Res je zmeda, če ne-

kje poslušate eno, drugje poslušate drugo. 

Odrasli pač naj bi premogli toliko zdrave 

pameti, da sodelujemo. In otroke ne moremo 

naučiti nič, če odrasli med seboj ne bi znali 

sodelovati. To lahko vidimo že v domači 

družini. Sodelovanje je ključ do dobrih rezul-

tatov. Pa niti ni potrebno, da gre za neko 

gonjo po sodelovanju, da bi zdaj vsi silili k 

temu. Gre bolj za to, da imamo občutek za 

sodelovanje. Potem se stvari dopolnjujejo 

same od sebe. 

Nekaj podobnega doživljam pri verouku. Saj 

ni stvar verouka v tem, da nekoga  

»ponucam«, da ima verouk namesto mene. 

Poanta je v sodelovanju. Ko smo se včeraj z 

veroučnimi voditelji dogovarjali o tem, kje se 

kdo vidi pri verouku, mi je bilo toplo. Naj-

prej sodelovanje med mano in njimi. Potem 

sodelovanje med njimi samimi. To je res 

čudovito opazovati. Ena ključnih stvari pri 

delu z otroci mi je ta, da ni en sam voditelj z 

otroci. Sta dva, ali trije, ali štirje. Ekipa. Kak-

šne ideje nastanejo na ta način. Ampak, to 

naredi sodelovanje, vzdušje. Ko otroci vidijo, 

da se voditelji znajo pogovarjati med seboj, 

da znajo sodelovati in se spoštovati …, vodi-

teljem ni treba nobene besede o tem. 

Druga stvar je »matranje« otrok. 

Še danes ne znam dobro brati, je rekel. Ugla-

jen gospod je že. A pripovedoval mi je, kako 

se je učil brati. In kako mu je mama raje 

sama brala stvari. Kaj bi se matral, mu je 

govorila. Ubogi, preveč zahtevajo od tebe! 

In on … Po pravici povedano, mi je pasalo. 

Ni mi bilo treba brati. A hudič je bil vedno, 

kadarkoli je bilo v šoli treba prebrati kaj na 

glas. To pa je bila muka! Kako me je bilo 

vedno sram! In vsakič sem bil na trnih, ko je 

kazalo, da bomo kaj brali. No, še danes me 

je strah, da bi moral kaj prebrati na glas. 

Morda bi bilo bolje, da bi gospa mamica 

pustila otroku, da se »pomatra« in sam bere. 

Potem se najbrž ne bi »matral« celo življenje. 

Je matranje, in je matranje. 

Želim vam, da čutite razliko. 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 15.9. 
FARNO ŽEGNANJE 

ČEŠČENJE SRT 
Boštanj 8 

+Jožefa Teran r. Štempelj, 

7. dan 

+Ivan, Anica Možic 

  
BLAGOSLOV OTROK 

Žalostna Mati Božja  
Boštanj 10 

+Antonija Romih, 30. dan 

+Peter Rot 

Po 16.9. Kornelij, pp m Log  18 +Miha Kurnik 

To 17.9. Robert B. Kompolje 17 +Marija Dolenc, O 

Sr 18.9. Jožef Kupert., d   Po namenu 

Če 19.9. Januarij, š m Šmarčna 18 

Pe 20.9. Korejski mučenci Log 18.30 Slavko Prah, 7. dan 

   Boštanj 19 +Neža Blatnik, O in sor. 

So 21.9. Matej, apostol Stična  Po namenu darovalca 

Ne 22.9. 25. navadna Boštanj 8 

Za župnijo; +Ivana, Franc, 

Ana, st. Kovač, Franc Pom-

pe 

  SLOMŠKOVA Boštanj 10 

+Angela Rak, O 

+Jože in Marija Novšak, O  

+Ana Novak r. Seničar 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 23.9. P. Pij, r Šmarčna 17 +Jani, Darja Gole, O 

   Log  18 +Frančiška Lisec O, Franc 

To 24.9. A.Martin Slomšek Kompolje 18 +Pavla Mandelc 

Sr 25.9. Sergij radoneški, me   Po namenu 

Če 26.9. Kozma  Damijan, m Boštanj 19 Za rajne 

Pe 27.9. Vincenc Pavelski Boštanj 8 Za zdravje 

So 28.9. Venčeslav, m   Po namenu 

Ne 29.9. 26. navadna Boštanj 8 

Za župnijo 

+Marija Lipoglavšek, 30. 

dan 

+Vinko Krnc O, Knez 

  

Mihael, Gabrijel, 

Rafael,  

nadangeli 

 

Boštanj 10 

+Ivan Rožman, Stanko 

Štempelj 

+Franc Murenc, Murenc 

+Ciril Dolinšek, Janez, Mari-

ja, Irena Knez 

   Log 8.30 Po namenu 

  ŽEGNANJE Kompolje 11.15 

+Ivan Revinšek, Jožefa, in 

stari starši 

+Judež in Matjaž Prosenik 

   Boštanj 12.30 Zlata poroka 

Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.  

 Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 19.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 19.00 . 

Obvest i la  
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Srečanje ŽPS, 12. 

septembra 2019 

 

Srečanje smo pričeli s kratkim pogledom 

nazaj; kje sem v tem času dobival moč! 

Ovrednotili smo dogajanje med počitni-

cami. Posebej smo izpostavili letošnji 

oratorij in počitniška žegnanja. 

Pregledali smo koledar dogodkov pred 

nami – od farnega žegnanja do žegna-

nja na Kompolju, prav tako smo si ogle-

dali romanja v jesenskem času (Neapelj, 

L o g a t e c ,  K r a š i ć ) . 

Nekaj časa smo namenili veroučnim 

dejavnostim. Letos je nekaj več kadrov-

skih sprememb. Izrazili smo zahvalo 

vsem, ki so doslej vodili različne skupine 

in vsem, ki so v tem letu pripravljeni so-

delovati. 

Ogledali smo si kratke filme, ki so bili 

posneti posebej za letošnji oratorij. Veli-

ka zahvala in pohvala mladim za po-

gum! 

 

Geštalt skupina 

 

V torek, 24.9. ob 19.30h bo uvodno sre-

čanje nove geštalt skupine. Skupina je 

namenjena osebni rasti in odkrivanju 

lastnih virov moči. Skupino spremljam 

sam osebno, name se lahko obrnete 

glede dodatnih informacij (Fonzi, 031 

665 483). 

 

 

VEROUČNE SKUPINE 

2019/20 

 

1r (18) Zdenka Poljšak (Aleksandra Si-

monč ič , Živa Strlekar) 

 

2r (19) Mark Filip Mlakar, Sara Moč ilar 

(Patricija Udovč , Rebeka Gornik) 

  

3r (15) Nejc Krnc, Laura Simonč ič , Špela 

Borštnar, Fonzi Žibert 

 

4r (23) Špela Borštnar, Nejc Krnc, Nina 

Marin (Vid Lisec) 

  

5r (17) Tajda Lisec (Zala Androjna, Lea 

Simonč ič ) 
  

6r (24) Urban Marolt, Pia Rak (Lara Lisec, 

Miha Praznik) 

V prvem oklepaju je navedeno število 

otrok v drugem so navedeni birmanci-

mladi kateheti. 

Veroučnih voditeljev je letos 10, ob njih je 

še 9 birmancev). 

 

Bog povrni vsem, ki ste doslej sodelovali 

pri veroučnih delavnicah. In hvala za 

pripravljenost vam, ki ste (tudi) letošnje 

š o l s k o  l e t o  s p r e j e l i  t a  i z z i v .  

Vas, dragi starši, vabimo k sodelovanju, 

da preprosto podpirate vzgojne procese 

in vsestransko rast vaših otrok. 

 

 Za birmance in birmanke - 

birmanske skupine 

1. Bogoslužje – glasbeni del 

2. Bogoslužje – bralci in aranžerji 

3. Bogoslužje – ministranti 

4. Veroučne delavnice – voditelji 


