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Napovednik 

 

November: Mesec spomina na rajne 

25.10.30.nedelja med letom. 

ŽEGNANJSKA 

1.11. Vse sveti. Obhajanje praznika v 

skladu z navodili škofov 

2.11. Spomin vernih rajnih, Obhajanje 

 praznika v skladu z navodili škofov 

8.11. Zahvalna nedelja, 32. med letom. 

Odpade praznovanje zakonskih 

jubilejev in nabirka za duhovnika. 

15.11. 33. nedelja med letom 

 

 Molitve in maše za rajne: 

V mesecu novembru Cerkev še   

posebno moli za rajne. Kot vsako 

l e t o  b o d o  n a  v o l j o  ( m e d     

tiskovinami) listki z molitvami za 

rajne, po namenu »očenašev«.   

Izpolnite in oddajte v nabiralnik. 

Molitve bodo po običaju na praznik 

Vseh svetih. Svete maše zanje pa 

bodo opravl jene v mesecu 

novembru. 

 

 Skrb za cerkev 

         8.11.—prostovoljci 

         15.11.—Radna  

 

 V krstu prerojeni: 

Hanah Valenčak in Zala Žafran 

(11.10.2020). 

Čestitke in veliko blagoslova! 

Napovednik  

  Zaspali v Gospodu: 

+Pešec Franc, rojen 7.9.1938, bival 

Vrh nad Boštanjem 14, umrl 

11.10.2020, pogreb 14.10.2020, 

Boštanj  

+Medved Vida r. Negro, r. 

05.06.1933, bivala Boštanj 46,  

umrla 22.10.2020,  

pogreb 27.10.2020, Boštanj 

Svojcem  iskreno sožalje.  

Naj rajni počivajo v Božjem miru! 

 

 Darovi ob pogrebu: 

+Pešec Franc: 

Anica Pešec (Sevnica), Janez Lipar, 

Andolškovi (2), Branko in Mira Si-

mončič. Bog povrni! 

 

"Tihi večeri" od doma 
 

Ogled premiere slovenskega filma na: 

WWW.KSAVER.SI   

ali na YouTube:  

https://youtu.be/nxz53b7UCWE 

V nedeljo, 25. oktobra 2020, ob 20.00      

vabljeni na prvo premiero slovenskega filma 

od doma. S spremljevalnim programom in 

premiero filma Tihi večeri želi ekipa Studia 

Siposh odgovoriti tudi na aktualne izzive, ki 

smo jim priča na področju ustvarjanja,   

umetnosti in srečevanja ter druženja ob njej. 

Franc Ksaver Meško (1874-1964) je danes 

spregledan biser pisane slovenske besede. 

Skozi tančico zaprašene zgodovine nam film 

razkriva življenje in delo pisatelja, duhovnika 

ter velikega domoljuba, ki ga nista zlomila 

preganjanje tujih oblasti in vojna vihra.   
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IZREDNE RAZMERE V ŽUPNIJI BOŠTANJ 

 

 
 

1. SVETE MAŠE Z OBČESTVOM, VEROUK IN DRUGA SREČANJA V ŽIVO: 

ODPOVEDANO DO PREKLICA 
 

2. VSE DEJAVNOSTI IN SREČANJA SE ODVIJAJO PREKO SPLETA 

Svete maše lahko spremljate preko Facebooka 
 

3. POSODOBLJENE INFORMACIJE NAJDETE NA: 

http://zupnija-bostanj.rkc.si/ 

https://www.facebook.com/zupnija.bostanj/  

https://www.instagram.com/ (birmanci)  

https://zoom.us/meetings (mladi, voditelji) 
 

4. CERKEV 

Cerkev bo čez dan odprta in dostopna za osebno molitev.  

Upoštevajte navodila kot doslej. Pri Marijinem oltarju so svečke za prižiganje, tam je 

tudi večini najljubši prostor za molitev. 
 

5. VEROUČNE DEJAVNOSTI 

Verouk bo potekal na daljavo. 
  

a) Izpolnite prijavnico (spletna stran, med tiskovinami v cerkvi) 
 

b) Pošljite prijavnico določenemu veroučnemu voditelju po mailu (do 25.10.)) 
 

Gradivo (najdete med tiskovinami v cerkvi): PLAČILO BOMO UREJALI KASNEJE! 
 

Voditelji vam bodo dali ustrezna navodila, ki bodo na voljo tudi na spletu: 

1.r Zdenka Poljšak poljsak.zdenka@gmail.com  

2.r Bernarda Horvat horvatbernarda3@gmail.com   

3.r Laura Simončič laura.simoncic2004@gmail.com  

4.r Hana Androjna hana.androjna@gmail.com  

5.r Špela Borštnar borstnar.spela1@gmail.com  

6.r Tajda Lisec tajda.lisec@gmail.com  

7.r Urban Marolt urban.marolt13@gmail.com  

8. in 9.r: Instagram      Ostanite zdravi! 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 25.10. 30. med letom      

Za župnijo 

+Alojz Blatnik, 30. dan 

+Uroš Šunta (rd) 

+Anica, Ivan Možic 

+Angela O, Anton Veteršek 

    
 ŽEGNANJSKA 

Molitve za rajne 
    

+Milan Borštnar, O 

+Stane, Bojan Novšak, Žveglič 

+Antonija in Janko Levstik, O 

Po 26.10. Evarist, pp     +Silva Šeško, O 

To 27.10. Sabina Avilska, m     +Vida Medved, pogreb 

          +Anton Metelko O, Matija Žibert, O 

Sr 28.10. Simon in Juda Tadej     +Anton Šikovec, 30. d 

Če 29.10. Narcis, š     +Slavka Šlogar O, Štefanija Štefanič 

Pe 30.10. Marcel, m     +Ivan Godec, 30. d 

So 31.10. Volbenk; Dan reform     +Živko Poljšak 

Ne 1.10. VSI SVETI     
 Za župnijo 

+Milka Virant O, Virant 

          
Molitve za vse rajne  

(vsa pokopališča) 

Po 2.11. Verni rajni     Za vse rajne 

          +Ana in Stanko Novak, O 

To 3.11. Viktorin Ptujski, š.     +Vida Medved, 7. dan 

Sr 4.11. Karel Boromejski, š.     
+Martina Knez, 7. dan 

+Anton Kozorog 

Če 5.11. Zaharija, Elizabeta     +Udovič Marija r. Lakner 

Pe 6.11. Lenart, opat     +Alojz Guček 

So 7.11. Ernest, opat     Zahvalna 

Ne 8.11. 
32. med letom 

Molitve za rajne 
    

Za župnijo 

+Franc Simončič, O 

+Martin, Angela Draksler 

+Martin Gorogranc,  

Gorogranc, Žibert 

Po 9.11. Posv. lateran. bazilike     +Jožef Kovač 

To 10.11. Leon Veliki, pp.     
+Ljudmila Stegenšek O,  

Alojz in Mihael 

Sr 11.11. Martin iz Toursa, škof     
*Martin Zorc 

Za vse žive in rajne Martine 

Če 12.11. Jozafat, mučenec     +Silvo Medved, 7. dan 

Pe 13.11. Stanislav Kostka, red.     Za vse rajne 

So 14.11. Nikolaj Tavelič, M     Za zdravje 

Ne 15.11. 
33. med letom 

Molitve za rajne 
    

Za župnijo 

+Franc Pešec, 30.d 

+Jože O, Marija Virant, 

 Gašper Sporar  

+Martin, Angela Draksler 

+Marija, Jože Mlakar 

+Alojzije Štaba 

Župnija se je preselila na splet! http://zupnija-bostanj.rkc.si/  

Prenos bogoslužja preko Facebooka: Župnija Boštanj:  

https://www.facebook.com/zupnija.bostanj  

Obvest i la  
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1. Zaradi zdravstvenih razmer se na 

praznik vseh svetih in spomina vseh 

vernih rajnih opusti tradicionalno 

obiskovanje sorodnikov in prijateljev. 

Verniki naj zasebno ali s člani svoje 

družine (skupnega gospodinjstva) 

obiščejo samo grobove v domači župniji 

oz. znotraj svoje statistične regije in tam 

molijo za rajne. 

 

2. Duhovniki naj blagoslovijo vse 

grobove na pokopališču z enega 

samega mesta (pri pokopališki kapeli ali 

cerkvi, križu oziroma vežici ali ob vhodu), 

brez blagoslova posameznih grobov in 

brez navzočnosti vernikov. Blagoslov 

grobov naj spremlja zvonjenje zvonov 

župnijske cerkve in pokopaliških kapel. 

Tako bodo verniki po domovih z molitvijo 

lažje spremljali to sveto opravilo. 

 

3. Verniki naj med prazniki v domači 

župniji opravijo sveto spoved, prejmejo 

sveto obhajilo, darujejo za svete maše 

za pokojne, opravijo dobro delo in 

prejmejo odpustek. Kako prejmemo 

odpustek, je predstavljeno na spletni 

strani Katoliške cerkve v Sloveniji. Zaradi 

trenutnih razmer, ki so posledica 

pandemije COVID-19, je popolni 

odpustek za verne rajne podaljšan za 

ves mesec november. 

 

 

4. Namesto nakupov cvetja in sveč škofje 

vabijo vernike, da pri domačem duhovni-

ku darujejo za svete maše (za svoje po-

kojne sorodnike, za zdravje v družini, za 

blagoslov pri delu, za srečen zakon, za 

uspeh v šoli, za starše, za prijatelje itd.). 

Župniki naj po spletu, e-pošti in socialnih 

omrežjih župljane povabijo k darovanju 

za mašne intencije in za vzdrževanje žup-

nije. 

 

5. Škofje vabijo, da se na večer pred praz-

nikom vseh svetih (1. november) in        

spominom vseh vernih rajnih (2. novem-

ber) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh 

župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski 

in osebni molitvi za rajne (npr. rožni ve-

nec). 

 

6. Župniki naj predlog družinske molitve 

za pokojne za oba večera objavijo na 

spletni strani svojih župnij. Predlog molitve 

bo objavljen tudi na spletni strani          

Kato l i šk e  cerk ve v  S loveni j i :   

https://katoliska-cerkev.si.  

 

7. Duhovniki, redovniki in redovnice ter 

verniki naj dosledno uresničujejo državna 

in cerkvena navodila za preprečevanje 

epidemije ter ohranitev svojega zdravja in 

zdravja bližnjih.  

 

Pripravila: SŠK 

Priporočila za obhajanje praznika vseh 

svetih in spomina vseh vernih rajnih 
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