
Romanje v Krašić 

 

Romanje v »dolino biskupa i kardinala« 

bo 19. oktobra. Odhod 7.10h izpred far-

ne cerkve. Ob 11h sveta maša v Krašiću. 

Romarji bodo v cerkvi lahko obiskali Ste-

pinčevo kapelo, si ogledali spominsko 

sobo, kjer je kardinal živel v hišnem za-

poru in tam tudi umrl. Bl. Alojzij Stepinac 

je zelo zaslužen za slovenske duhovnike, 

ki so jih Nemci med drugo svetovno voj-

no izgnali na Hrvaško. Kar 534 sloven-

skim duhovnikom je našel zatočišče v 

župnijah zagrebške nadškofije. Romarji 

si bodo lahko ogledali tudi križev pot »na 

travniku« blizu cerkve. Pot nazaj nas bo 

vodila mimo Metlike (kosilo) in Črnomlja, 

kjer si bomo ogledali Rupnikov mozaik. 

 

Zakonski jubileji 

 

Pari, ki letos obhajate okroglo obletnico 

poroke in imamo vaše podatke, boste 

prejeli vabilo na skupno obhajanje za-

konskih jubilejev. To bo na zahvalno ne-

deljo, 3. novembra ob 10h. Sicer pa se 

lahko sami odzovete, da obhajate po-

ročni jubilej. Po običaju se zberemo v 

župnišču, od koder bomo oblikovali 

sprevod v cerkev. Po maši vabljeni, da 

nazdravimo ob vašem prazniku. 

Prosimo za prijave, da lahko skupaj s 

sodelavci pripravimo vse potrebno. 
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Napovednik 

 

13.10. 28. nedelja med letom 

 Sklep tedna za življenje 

19.10. ROMANJE v Krašić, odhod 7.10h 

 izpred farne cerkve 

20.10. 29. nedelja med letom. Misijonska 

 nedelja. Darovi za misijone. 

27.10. Žegnanjska nedelja; 30. med 

 letom 

1.11. Vsi sveti 

2.11. Spomin vernih rajnih 

3.11. zahvalna nedelja, 31. med letom; 

 nedelja zakonskih jubilejev 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 

13.10. Dolenji Boštanj  71-80 

20.10. Dolenji Boštanj 81-90 

27.10. Dolenji Boštanj 91-100 
 

 Verouk, ob petkih 16-18h: 

18.10. 1-3r 

25.10. 4-6r 

 

Zahvalne maše 

Zahvalno nedeljo bomo v farni cerkvi 

praznovali v nedeljo 3.11. Po običaju 

bodo zahvalne maše tudi po nekaterih 

podružnicah. Bog povrni za vašo skrb za 

cerkve, za župnijo in za duhovnika. Na 

zahvalno nedeljo bomo obhajali tudi 

zakonske jubileje. 
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Zdravja ti želim 

 

To pa je za vas. In hvala vam, je rekel. 

Spogledale so se. Bile so presenečene. Ne 

spomni se ravno vsak, sem pomislil. Tako 

vsakdanje je, tako samoumevno, in ma-

lokdo to opazi in nagradi. 

Hvala, res hvala. Saj ne bi bilo treba, je 

ena izmed njih spregovorila v imenu 

vseh. 

Veste, tudi sam sem bil ministrant. In rad 

sem ministriral. Sami lepi spomini. In ja, 

vem, kako sem bil vesel, ko se je kdo 

spomnil na nas, na nas, ki smo ministri-

rali. Tako da …, res, hvala, da ste bile 

zraven. Je drugače, bolj svečano … In pa, 

prebudile ste mi spomine na tiste čase … 

Hvala. 

Gospod je bil vidno ganjen. Ni ga moti-

lo, da sem bil zraven, ko je dekletom 

pripovedoval svojo izpoved. Naj ostane 

povedana njim. V meni pa je ta prizor 

sprožil kar nekaj valovanja. 

Najprej to, da nekdo, ki je bil vključen v 

bogoslužje, bo te občutke vzel s seboj v 

življenje. Nikoli jih ne bo pozabil. Pono-

tranjil jih bo. In vedno znova bodo priha-

jali na dan, posebno, če jih bo negoval – 

in ga hranili. Posebno ob takih dogodkih 

kot je krst, obhajilo, poroka!  

Spomnil se bo! Vsega! 

Potem to, s temi občutki bo imel odnos 

do drugih, do naslednje generacije. Tudi 

čez 20 let bo čutil, kaj pomeni biti pevec, 

bralec, ministrant. To je kot ženska, ki 

postane mati. Tega občutka ji ne moreš 

odvzeti. In pozna ga samo tista, ki je po-

stala mama. In ta občutek čisto nehote in 

brez vsakega napora predaja naprej. 

Pa še v zgodbi. 

Bilo je čisto nenadejano srečanje. Že lep 

čas se nisva videla. Močno mi je stisnil 

roko, me kar nekaj časa gledal v oči, tako 

da mi je bilo že nerodno. Še je držal mojo 

roko, ko je počasi, res počasi izgovarjal: 

Zdravja, zdravja ti želim! 

Besede so bile izgovorjene tako, da so 

odzvanjale. Kaj je zdaj to? 

Malo kasneje mi je nekdo pripovedoval o 

njem. Kako je hudo zbolel, in njegovo 

življenje še zdaj visi ni nitki. 

Seveda. On ve, kaj to pomeni: Zdravja, 

zdravja ti želim ! Razumel sem njegov 

stisk, njegov pogled, besede. Vse! 

Vse je dobilo pomen, sliko.  

Ko so za nami izkušnje, smo pristni. To 

šteje. In to v dobrem in slabem … 

Hvala za vašo pristnost, dobri ljudje! 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 13.10. 28. NAVADNA Boštanj 8 
Za župnijo 

+Antonija Romih 

  Gerard, vitez Boštanj 10 

+Milan Borštnar 

+Kristina Pfeifer, Fanika Železnik 

+Mira Možic, +Pfajfar 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 14.10. Kalist I., pp. m Log 18 +Leopold Sever, Ana, Jože 

   Boštanj 19 +Vinko Podpadec, O 

To 15.10. Terezija Avilska, r Kompolje 18 +Franc in Marija Vrtovšek, O 

   Boštanj 19 +Ivan Rešeta, O  

Sr 16.10. Marjeta Alakok, r   Po namenu 

Če 17.10. Ignacij Antiohijski, m Log 18 +Anton Androjna, O 

   Boštanj 19 
+Amalija Kozinc, pogrebna 

+Drago Komac, O 

Pe 18.10. Luka, evangelist Boštanj 19 +Alojz Guček, 7. dan 

So 19.10. Pavel od križa, d Krašič 11 Za zdravje 

     Za župnijo 

Ne 20.10. 
29. navadna 

Rozalina, red. 
Boštanj 8 

+Uroš Šunta, r. d. 

+Alojz Podlpnik, O 

+Pavle Vovk O, Franci, st. Klanšek 

+Marija Jeraj O, Ivan, st. Petrič, Bratec 

  MISIJONSKA Boštanj 10 

+Stanko Gunstek, O 

+Ciril Dolinšek, Janez, Marija, 

Irena Knez 

+Gregor Gorenc 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 21.10. Uršula in tov., m Log 17 
+Silva Šeško, O 

+Slavko Prah 

   Boštanj 18 +Betka Rupar O, Slavica 

To 22.10 Marija Saloma Kompolje 17 +Franc, Marija Vrtovšek, O 

   Boštanj  18 +Marija Lipoglavšek 

Sr 23.10. Janez Kapistran, d   Po namenu 

Če 24.10. Anton Klaret, š Boštanj 8 Za zdravje 

Pe 25.10. Darinka, m Boštanj 18.
30

 +Amalija Kozinc, 7. dan 

So 26.10. Demetrij, m Boštanj 18 
+Bojan Štern 

+Ivana Androjna 

Ne 27.10. 
30. navadna, krstna 

Sabina, m 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Slavi Šlogar 

+Angela O, Anton Veteršek 

  ŽEGNANJSKA Boštanj 10 
+ Jože Žnidaršič, Koren, Žnidaršič 

+Jože Lindič 

   Log 8.30 Po namenu 

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  

3 

Srečanje ŽPS,  

10. 10. 2019 

 

Srečanje smo pričeli s pogledom nazaj 

in z osebno refleksijo. 

1. Predstavili smo minule dogodke: Stič-

na mladih z udeležbo naše mladine, 

žegnanje na Kompolju, romanje v 

Logatec. Zelo pohvalno za naše mla-

de, ki so se sami organizirali za Stično 

mladih 2019. Zelo pozitivna izkušnja s 

strani mladine! 

2. Načrtovali smo pomembnejše dogod-

ki in poudarke: zanimivo romanje v 

Krašić, misijonska nedelja, Vsi sveti, 

nedelja zakonskih jubilantov 

(zahvalna). 

3. Tematsko smo spregovorili o krstu in 

poslanstvu. Glede krsta smo soglašali, 

da je v preteklosti bil poudarek na 

izvirnem grehu, na padcu človeka; 

tudi iz tega razloga je bil v bogoslužju 

in v življenju izrazit poudarek na gre-

hu, grešnosti in pokori. Svetopisemsko 

gledano  je glavni poudarek seveda 

na stvarjenju (začetek sveta) in odre-

šenju; v ospredju je milost, odrešenje 

po Jezusu Kristusu. To se pozna tudi v 

bogoslužju in oznanjevanju. Zanimivo 

je, da danes nekateri prav pogrešajo 

tisto sporočilo o grehu, grešnosti in 

pokori, kar je v preteklih časih res bilo 

v ospredju. 

4. Srečanje smo zaključili s skupno moli-

tvijo in praznovanjem. 

 

Pripravil: Urban Udovč 

 V krstu prerojeni: 

Lucija Novšak, Konjsko 9a 

(15.9.2019) 

Jan Primožič, Račica 19b (22.9.2019) 

Jakob Jan Fajfer, Jagnjenica 63 

(29.9.2019) 

Leon Kozinc, Orehovo 11; Žan Ivan-

dič, Okroglice 29 (5.10.2019) 

Lia sovinc, Log 28; Sergej Suhadov-

čan, Breg 8 (6.10.2019) 

Iskrene čestitke! Veliko veselja in 

blagoslova z otroci! 

 

 Zaspali v Gospodu: 

+Alojz Guček, dolgoletni ključar 

topolovške cerkve, r. 04. 06. 1933, 

Vrh nad Boštanjem 34, u. 8. 10. 

2019, p. 12. 10. 2019, Boštanj. 

 Bog mu povrni za njegovo skrb za 

topolovško cerkev in za vse dobro! 

Naj počiva v miru. Sožalje vsem 

domačim. 

 

Svete maše in darovi ob pogrebu: 

Martin Kovač 2, Ana Kušar, Robi, 

Nika in Liza, prijatelj, Arnšek Fanika, 

Sevčnikarji iz Savinjske, družina 

Tihole – Šmarje Sap, Kozinčevi – 

Orehovo 2,  ključarji in ŽPS - sv. 

maša in dar za cerkev, Tone Lisec, 

Tomaž Lisec – dar za cerkev. 

Bog povrni vsem dobrotnikom! 

 

Ko je eden izmed njih videl, da je bil 
ozdravljen, se je vrnil in z močnim 
glasom slavil Boga. Padel je na 
obraz pred njegove noge in se mu 
zahvaljeval; in ta je bil Samariján. 
Jezus pa je odgovóril: »Mar ni bilo 
deset očiščenih? Kje pa je onih de-
vet? In rekel mu je: »Vstani in pojdi! 


