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Napovednik 

 

November: Mesec spomina na rajne 

15.11. 33. nedelja med letom. Teden  

 zaporov 

22.11. Kristus Kralj. Teden Karitas 

29.11. 1. adventna nedelja 

6.12.   2. adventna nedelja 

 

 Skrb za cerkev 

8.11. Geštalt skupina 

15.11. Radna 

22.11. Konjsko 

29.11. Jablanica 

Tudi v času izrednih razmer skrbimo 

za to, da je cerkev čista in urejena. 

Bog povrni!  
 

 Verouk: 

Verouk poteka po spletu.  

 

  Zaspali v Gospodu: 

+Knez Martina r. Strnad, r. 04. 11. 

1934, bivala Šmarčna 17, u. 24. 20. 

2020,  p. 28.10.2020, Kompolje 

+Medved  Silvester,  r. 30.12.1950, 

bival Dom upokojencev Sevnica, u. 

29. 10. 2020, p. 3. 11. 2020, Boštanj 

+Kirar Ludvik, r. 26. 05. 1931, bival 

Dolenji Boštanj 56a, u.10. 1. 2020, 

p. 16. 11. 2020, Log 

Svojcem iskreno sožalje. Naj rajni 

počivajo v Božjem miru! 

Napovednik  

 Darovi ob pogrebu: 

+Martina Knez: 

Rozika in Martin Mlakar. 

+Medved Silvester: 

Silvo z družino, Mojca z družino, 

družina Ocvirk (Jablanica), družina 

resnik (2),  Medvedovi z družino (2 

in dar za C). 

Bog povrni! 

 

 Klic dobrote 2020: 

Geslo letošnjega koncerta 

je »Slišim te« 

Vabljeni na 30. tradicionalni kon-

cert, ki ga vsako leto organiziramo 

zadnjo sredo v novembru, ko    

obeležujemo Teden karitas.  

Tokrat vas namesto v dvorano v 

Celje vabimo k ogledu neposre-

dnega prenosa iz Studia1 na RTV 

Slovenija.  

Koncert boste lahko spremljali tudi 

preko valov radia Ognjišče. 
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TRIGLAV 

 

Zahvalna nedeljo je bila letos zame 
povsem drugačna kot običajno. Pov-
sem drugačna. In ne morem opisati 
tega, kako drugačna. 
Seveda, korona, sem pomislil. Jasno. 
Imeli smo seminar preko Zooma.  
In poslušam tega gospoda, navduše-
nega planinca in plezalca. Govori o 
drugačni zahvalni nedelji. Še nikoli ni 
bila taka. Korona, jasno, si mislim. 
Potem je pripovedoval, kako je v tem 
letu peljal nečakinjo na Triglav. V 
enem dnevu sta šla gor in nazaj. Oba 
vsa navdušena nad potjo, nad pleza-
njem, nad hojo po gorskih stezah. 
Pomislil sem, no, še eden, ki se ga je 
na svoj način dotaknil Triglav. In      
korona. Na moje presenečenje pa 
zgodba ni šla v smer korone. 
 

Najbolj me je v tem času zaznamovalo 
to, da sem zbolel. Pljučnica. Še sem bil 
pod vtisi Triglava, zdaj pa pljučnica. 
Tako me je zdelala, da sem komaj lah-
ko naredil par korakov. Noge in roke 
sem komajda lahko premikal.  
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Kako je to mogoče? Še par dni nazaj 
sem bil na vrhu Triglava, v enem dne-
vu gor in nazaj v dolino! - zdaj z veliko 
težavo naredim par negotovih kora-
kov. Vsaj toliko moči je, da pridem do 
stranišča. Pred menoj se vrtijo prizori 
mogočnih sten, ki sem jih z velikim 
veseljem preplezal: Grossglockner, 
Triglav, Mangart … In mi silijo solze v 
oči … Kaj res zdaj komajda hodim, 
komajda premikam noge in roke? Kaj 
res ne bom mogel več na Triglav?  
 

Ko je bila zahvalna nedelja, sem se 
toliko pozdravil, da sem spet lahko 
kolikor toliko hodil.  

Jokal sem od    
sreče. 
Razumel sem,    
zakaj je bila       
zahvalna   
nedelja zanj 
tako  

drugačna. 



2 

Razpored svet ih  maš  

Ne 15.11. 33. med letom     Za župnijo 

    

  

Albert veliki, š cu 

Molitve za rajne 

    

+Franc Pešec, 30. dan 

+Jože O, Marija Virant,  

  Gašper Sporar 

+Martin, Angela Draksler 

+Marija, Jože Mlakar 

+Alojzije Štaba 

Po 16.11. Marjeta Škotska     +Ludvik Kirar, pogreb 

          +Marija Žnidaršič O, Franc 

To 17.11. Elizabeta Ogrska, r     +Ivan Godec 

Sr 18.11. Roman, m     +Živko Poljšak 

Če 19.11. Matilda, redovnica     V zahvalo 

Pe 20.11. Edmund, kralj     +Marjana Kavaš, O 

So 21.11. 
Darovanje Dev. 

Marije 
    +Marija Udovč O, Ciril 

Ne 22.11. KRISTUS KRALJ     Za župnijo 

    
Cecilija, mučenka 

Molitve za rajne 
    

+Pepca Andolšek, O 

+Uroš Šunta, O 

Po 23.11. Klemen I., pp     +Ludvik Kirar, 7. dan 

To 24.11. Vietn. mučenci     
+Ljudmila Stegenšek O, Alojz 

in Mihael Stegenšek 

Sr 25.11. Katarina Aleks., m     +Martina Knez, 30. dan 

Če 26.11. Leonard, redovnik     
+Drago Redenšek O, Urbič, 

Redenšek, 

Pe 27.11. Virgil Salzburški, škof     +Mihaela, Štefka Lisec, O 

So 28.11. Berta, mati     

+Vida Medved, 30. dan 

+Angela Žnidaršič o in soro-

dniki 

Ne 29.11. 1. ADVENTNA     Za župnijo 

    

Nedelja Karitas 

Filomen, m 

Molitve za rajne 

    

+Neža Možic, Nika Blatnik, O 

+Vladimir Šteblaj, O in starši 

+Mervič, Selak 

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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Župnija na spletu 

 

Naša župnija se je v celoti preselila na 

splet. Na razpolago imate spletno stran 

Župnija Boštanj. Preko te spletne strani 

lahko dostopate do vseh župnijskih 

vsebin: oznanila, obvestila, verouk … 

Zdaj imate nekaj novih koristnih  

povezav: dnevna Božja besede, Sveto 

pismo, Svetnik dneva, Veroučne ideje, 

Pastoralni portal (za družine), Katoliška 

Cerkev v Sloveniji  in seveda Facebook 

župnije. 

Na Facebooku kot doslej se lahko 

udeležite bogoslužja, na voljo so vam 

tudi večerne zgodbe v živo. 

Mladi in birmanci  poleg tega 

uporabljajo še ZOOM in Instagram. 

Hvala vsem, ki s svojim programskim 

znanjem omogočate delo na spletu, 

hvala vsem, ki pripravljate vsebine, in 

hvala vsem, ki vsebine uporabljate in 

delite. 

Po zahvalni nedelji 

 

Bogu hvala za vse dobre ljudi v župniji in 

izven nje. Hvala za vse oblike podpore. 

Bogu hvala za čudovite sodelavce in   

sodelavke. Razveseljivo je, da je največ 

ožjih sodelavcev iz mlade generacije. 

Bog vam povrni za vse. 

Hvala vam, ki tudi v teh razmerah daruje-

te za svete maše in za potrebe vzdrževa-

nja župnije. Bog vam povrni, saj tako 

omogočate, da  župnija lahko deluje.  

Hvala vsem, ki spremljate bogoslužje in 

sodelujete pri njem. Hvala, saj tako v žup-

niji vidno živi stik z Bogom, ko prosimo ne 

le zase, temveč za celotno skupnost.   

 

 

 

 

Epidemija 
 

Škofje so sprejeli nova navodila za       

preprečevanje epidemije (13.11.2020). V 

cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj 

zasebna molitev enega vernika ali ene 

družine ali članov istega gospodinjstva. 

Pri nas ste že doslej prihajali posamično, 

hvala za to. Celotna navodila so objavljeni 

na spletni strani. 

Hvaležen sem, da lahko imamo našo 

cerkev odprto: 

-  za molitev  

- za otroke (na voljo so veroučni listki) 

-  za razne tiskovine (Pratika, Koledar). 

http://zupnija-bostanj.rkc.si/
https://www.facebook.com/zupnija.bostanj

