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Napovednik 

 

11.10.  28. med letom.  Svete maše ob: 

  8.00, 10.00, 11.00.  

  Srečanje birmancev, 9.00 

  Prvo obhajilo, 11.00 

18.10.  29. med letom. Misijonska 

 nedelja 

25.10. 30. med letom. Žegnanjska 

1.11.  Vsi sveti  

 O tem, kako bodo potekale 

 molitve za rajne, boste 

 pravočasno obveščeni  

 

 Skrb za ureditev cerkve: 
11.10. Starši prvoobhajancev 

18.10. Dolenji Boštanj 111-120 

25.10. Dolenji Boštanj 121-130 

1.11. Dolenji Boštanj, 130-144  

Bog povrni vsem, ki skrbite,  

da je cerkev lepo urejena. 

Napovednik  

 Vsi sveti: 

Glede na nejasno situacijo v prihod-

nje, se odpira vprašanje, kako bo z 

molitvami za rajne na praznik Vseh 

svetnikov. Lahko se zgodi, da bodo 

smo svete maše v cerkvi, molitve za 

rajne pa bo duhovnik opravil brez 

udeležbe ljudstva. O tem boste pra-

vočasno obveščeni.   

 

 V krstu prerojeni: 

Ema Sotlar, 27.9.2020 

Žan Požun, 4.10.2020  

 

 Sveti zakon sta sklenila: 

Aleš Felicijan in Nataša Trpinc 

(7.10.2020). 

 Iskrene čestitke! 

 

  Zaspali v Gospodu: 

 +Godec Ivan, rojen. 23.02.1944,  

pogreb  06. 10. 2020, Kompolje. 

Domačim iskreno sožalje! 

Svete maše: Vinko Godec (2), Pevci 

Sv. Jurija Kompolje (1), Vrtovšek (1) 

Dar za cerkev: Stanislav Mesojedec, 

Vrtovšek 

Bog povrni!  

 

Boštanjski zvon, glasilo župnije  Boštanj            Vsi podatki so namenjeni interni rabi Župnije Boštanj 
Internet stran :  http://zupnija-bostanj.rkc.si      TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098 

Izdaja in odgovarja : Fonzi ŽIBERT, župnik, Boštanj 16, 8294 BOŠTANJ 
 (031) 665 - 483     81 - 49 - 710   alfonz.zibert@rkc.si 

 

Zdravstvena situacija je zara-

di Covid-19 v tem trenutku 

zelo nejasna.  

Glede verouka, svetih maš in 

vseh drugih dogodkov v  

župniji  

spremljajte spletno stran ali 

FB Župnije Boštanj. 

leto XXXI             OKTOBER  2020             številka 20 

1857 1509 

ZA VEDNO 

 

 
 

Bogoslužje samo je namenjeno temu, 

da gremo vase, v svojo notranjost. 

Pogosto so zunanja pričakovanja (kaj 

vse mora biti) tako močna, da 

podležemo. Ustavimo se pri zunanjih 

(sicer lepih) stvareh in imamo občutek, 

da je to bistveno. Bistvo pa je očem 

nevidno, bi rekel Mali Princ.  

V tem smislu vam želim doživeto 

praznovanje prvega svetega obhajila, 

ki si ga bomo zapomnili bolj kot vsa 

praznovanja doslej. 

Pa kakšno drugo praznovanje tudi. 

Srečno. 

To prvo obhajili si bomo za vedno 

zapomnili, je povedal eden od staršev. 

Petkov večer. 

Hvaležen sem za naše zadnje srečanje 

v pripravi na prvo sveto obhajilo. 

Zaradi poslabšane zdravstvene situacije 

v Sloveniji, se je ponovno odprlo 

vprašanje, kako bomo sploh lahko 

praznovali. Vajeni smo razkošnih 

praznovanj ob prvem obhajilu, tako 

liturgično, družabno kot tudi v tem, da 

je vsega v preobilju. Velik poudarek je 

običajno na zunanjosti. 

Na našem zadnjem srečanju, potem,  

ko smo že dvakrat prestavili 

praznovanje, smo bili enotni. Prvič 

imamo priložnost, da malo pustimo ob 

strani pozunanjeno in na veliko 

pripravljeno praznovanje; in malo boj 

začutimo globino in notranjo vsebino.  

Hvaležen sem staršem in voditeljem, 

da smo tukaj našli skupen jezik. Prvo 

obhajilo bo tako prvič v ožjem 

družinskem krogu. 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 11.10.  28. med letom Boštanj 8 

Za župnijo 

+Marija O, Ivan Jeraj,  

Bratec, Petrič 

  Bruno, š Boštanj 10 

+Bojan Štern, O 

+Mira, Polde Možic,  

Pfajfar 

  Prvo sveto obhajilo Boštanj 11 
Za prvoobhajance in star-

še 

Po 12.10. Maksimiljan C., m - - Po namenu! 

To 13.10. Koloman, p Kompolje 18 +Ivan Godec, 7d 

   Boštanj  +Stanislav Gunstek, O 

Sr 14.10. Kalist I., pp    19 Po namenu 

Če 15.10. Terezija Avilska, r Boštanj 19 +Malči O, Pavel Kozinc 

Pe 16.10. Marjeta Alakok, r Log 19 
+Leopold, Ana,  

Jože Sever 

So 17.10. Ignacij Antiohijski, m Boštanj 19 
+Drago Komac, O 

+Fonzi Bobek, O 

Ne 18.10. 
29. med letom 

Luka, evangelist 
Boštanj 8 

Za župnijo; +Pavle O, Fran-

ci Vovk, starši Klanšek 

+Kristina Pfeifer, Fanika 

Železnik, O 

  MISIJONSKA Boštanj 10 
+Jože Žnidaršič (rd) 

+Jožefa Teran 

Po 19.10. Pavel od Križa. D Log 19 +Jožef Kovač 

To 20.10. Vendelin, opat Kompolje 18 V zahvalo 

      Boštanj 19 
+Toni Šikovec, 30. d 

+Ana Kranjc, O 

Sr 21.10. Uršula, m     Po namenu 

Če 22.10. Marija Saloma     Po namenu 

Pe 23.10. Janez Kapistran, d     Po namenu 

So 24.10. Anton Klaret, š Boštanj 19 
+Leopodina Slavica  

Kotar 

Ne 25.10. 30. navadna Boštanj 8 

+Uroš Šunta (rd) 

+Anica, Ivan Možic 

+Angela O,  

Anton Veteršek 

    ŽEGNANJSKA Boštanj 10 

+Milan Borštnar, O 

+Stane, Bojan Novšak,  

Žveglič 

+Antonija in Janko  

Levstik, O 

Spremembe spremljajte na spletni strani: http://zupnija-bostanj.rkc.si/  

Pri sveti maši upoštevajte uradna navodila. V cerkvi je potrebna maska, pri vhodu v cerkev si razkužite 

roke. Držimo pa se predpisane razdalje. Glede na velikost naše cerkve je to več kot mogoče. 

Obvest i la  
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slovenski škofje smo se seznanili z 

vladnim odlokom o omejevanju 

gibanja in zbiranja ljudi, po 

katerem morajo imeti verske 

skupnosti pozitivno mnenje NIJZ. 

Zato je Slovenska škofovska 

konferenca (SŠK), v imenu vseh 

slovenskih škofij in župnij, vložila 

vlogo na NIJZ z namenom 

pridobitve pozitivnega mnenja za 

opravljanje bogoslužja, z 

upoštevanjem do sedaj veljavnih 

smernic in navodil. Na SŠK 

pričakujemo, da bo NIJZ 

pravočasno izdal pozitivno mnenje 

tako, da bodo nedeljska bogoslužja 

potekala nemoteno. 
 

Zdravstvene razmere v naši državi 

postajajo vedno bolj zahtevne, zato 

škofje pozivamo vse duhovnike, 

redovnice, redovnike in vernike, da 

se kot kristjani vedemo odgovorno 

in spoštujemo vse ukrepe za 

preprečevanje epidemije.  

 

Prosimo vas, da poskrbimo za 

svoje zdravje in za zdravje svojih 

bližnjih, tako da: 

• nosimo zaščitno masko,  

• upoštevajmo medsebojno 

varnostno razdaljo, 

• na telefon si prenesimo  

aplikacijo #Ostanizdrav ter 

• spoštujmo državna določila  

glede največjega števila oseb na 

javnih in zasebnih dogodkih. 

 

Prav tako vas vabimo, da vsi     

okrepimo molitev za bolnike in 

zdravje.  Želimo vam Božjega      

blagoslova in zdravja.  
 

Vaši škofje 

 

 

Dela na Kompolju 
 

 

Na Kompolju so se že pričela restavrator-

ska dela. Glavni oltar je že v restavratorski 

delavnici. 

Hvaležni bomo za darove. Bog povrni!  

 

Dela na Logu 
 

Na Logu poteka prenova zakristije. Od 

odprtju sten v zakristiji se je pokazalo, da 

je potrebno poskrbeti tudi za vezavo, saj 

so razpoke v stenah zelo velike. 

  

Hvaležni bomo za darove. Bog povrni!   

Dragi bratje in sestre, 

http://zupnija-bostanj.rkc.si/
https://paper.dropbox.com/?q=%23Ostanizdrav

