
4 

Napovednik 

Leto družine 

11.7. 15. nedelja med letom 

18.11. 16. nedelja med letom, sveta maša 

  v soboto ob 19.00 v nedeljo ob 8.00 

18.11. Žegnanje na Lukovcu, Žsveta 

  maša ob 11.00 

25.7. 17. nedelja med letom, sveta maša 

 v soboto ob 19.00 v nedeljo ob 8.00 

25.7. Žegnanje na Okiču,  

 sveta maša ob 11.00 

25.7. Krištofova nedelja, blagoslov vozil 

 in molitev za srečno vožnjo pri vseh 

 mašah. 

 

 Svete maše: 

Po 15. juliju bo nedeljska sveta 

maša v fari samo ob 8.00. Na 

podružnicah sledijo žegnanja po 

razporedu.  

 Skrb za cerkev: 

11.7. Boštanj 41-50 

18.7. Boštanj 51-60 

25.7. Boštanj 61-74 

Bog povrni za skrb pri urejanju naše 

cerkve.  

 � V Gospodu prerojeni: 

Anže Androjna, Klara resnik, Diana 

Šimec ()4.7.2021) 

Katja Kernc, Sandi poharc (4.7.) 

Čestitke in obilo blagoslova! 

 Sveti zakon so sklenili: 

Pavlič Jernej in Doris Trupi(10.7.2021). 

Čestitke in obilo blagoslova na 

skupni poti! 

 

Napovednik  

Krištofova nedelja 
 

 

 

 

 

 

 

“ZA VSAK SREČNO  

PREVOŽEN KILOMETER 

STOTIN ZA  

MISIJONSKI AVTO” 

ali bolje rečeno:  

MOJ DAR BOGA SLAVI 

ZA VSE PREVOŽENE POTI 
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TUDI MENI … 

Ja, pa se je zgodilo tudi meni. Ne 

tako dolgo nazaj. Telo se je začelo 

obnašati po svoje, delo in razmišlja-

nje mi ni šlo več od rok. Seveda, ni-

sem rabil dolgoletnih raziskav. Pre-

več stvari naenkrat. Preveč vsega. 

Takoj sem se spomnil na zgodbo, ki 

mi jo je povedal neki gospod. 

Bilo je nenadoma, kot strela z jasne-

ga. Zdrav kot dren sem  se po priho-

du iz službe nenadoma sesul. Šel 

sem k svojemu zdravniku. Poslal me 

je na številne preiskave, pa ni bilo 

najti nič posebnega. Ne vem, kaj mi 

je, nič konkretnega ne odkrijejo, tako 

sem ponavljal doma in komurkoli, ki 

me je hotel poslušati. Samemu sebi 

sem se zdel kot zombi. Doma niso 

imeli od mene nič. Potem pa je žena 

spakirala stvari in rekla, da gremo 

nekaj dni na dopust. Ni mi bilo do 

tega, pa sem zaradi miru v hiši šel. 

Ko smo potem prišli nazaj, mi je bilo 

jasno, kaj se je zgodilo. Večji del do-

pusta sem  namreč prespal, tako 
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utrujeno in izmučeno je bilo moje 

telo. Ko sem se spočil, so psihične 

težave in napetosti kakor po čudežu 

izginile … 

Zgodbo vam pripovedujem, da bo 

morda komu pomagala k zavedanju, 

da telo potrebuje počitek. In možgani 

ga potrebujejo. Danes so možgani 

najbolj ogroženi. Včasih ni bilo toliko 

novic, ni bilo radia, tv, interneta, pa-

metnih telefonov. Danes pa ravno te 

stvari popolnoma izčrpajo možgane. 

Nekaj časa pač lahko kopičijo množi-

co informacij. Potem pa se zgodi po-

dobno kot s telesom, ki je preutruje-

no. Delujejo samo še kot iztrošeni in 

izčrpani. Kakšne so posledice pa naj-

brž ni potrebno razlagati. 

Privoščim vam, dobri ljudje, da telesu 

in možganom omogočite, da imajo 

dopust, da se spočijejo od dela ...   
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Razpored svet ih  maš  

Ne 11.7. med letom Boštanj 8 Za župnijo 

+Hermina Kadilnik 

  Benedikt, opat Boštanj 10 +Marija Udovič Lakner 

+Jože Lindič, O 

Po 12.7. Mohor in Fortunat  Boštanj   8  +Anton�Lisec 

To 13.7. Henrik, o  Boštanj 8����  Za zdravje  

Sr 14.7. Kamil de Lelis, d     +Franc Simončič 

Če 15.7. Bonaventura, š Boštanj  +Pepca Andolšek  

Pe 16.7. Karmelska MB  Boštanj 19  +Anuša Bec, O  

So 17.7. Aleš, spokornik Boštanj 19 +Pavla Kozorog, 30.d. 

Ne 18.7. 16. med letom 
Arnold, š Boštanj 8 

+Vlado Čižmek, 30.d. 

+Alojz Felicijan O; +Marija 

Marolt O, Marolt, Šuster 

    ŽEGNANJE Lukovec 11 
+Mihaela Lisec in sorodniki 

+Alojz Žnidaršič, O 
+Janez, Marija Lisec 

Po 19.7. Arsenij Veliki, p Boštanj    Po namenu  

To 20.7. Apolinarij, š Log 19 +Jože, Ana, Pepi Sovinc, O 

Sr 21.7. Lovrenc Brindiški, 

cu   Poročni�obred 

Če 22.7. Marija Magdalena Boštanj  Za rajne dobrotnike 

Pe 23.7. Brigita, r Boštanj    Po namenu 

So 24.7. Krištof, m Boštanj 19 Za župnijo 

+Ana Kranjc 

Ne 25.7. 
17. med letom  

KRIŠTOFOVA 

Jakob st., apostol 
Boštanj 8 

+Milena Poljšak, O 

+Ana, Jože Pfeifer, Ana, Ma-

tija Kuhar 

    ŽEGNANJE Okič 11 
+Jože O, Marija Blas in sor. 

+Jože Papež 

+Franc, sin Roman, st. Pešec 

Udeležba pri sveti maši je dovoljena v skladu z navodili. 

Dovoljeno je ljudsko in zborovsko petje. Upoštevati je potrebno ustrezno razdaljo 

med verniki.  Podrobna navodila: https://katoliska-cerkev.si/   

Obvest i la  

3 

Sveta Ana 
 

Sveta Ana je zavetnica (patrona) proti 

revščini, pa tudi proti nevihti. Ravno 

okrog Aninega praznika - 26.julija - so 

velike vročine in je mnogo neviht. Skupaj 

z možem Joakimom pa je zavetnica 

zakoncev. Priporočajo se ji tudi razni 

obrtniki, zlasti pa rudarji. 

 

 

Marija Magdalena 
 

Zaradi spreobrnitve z Jezusovo pomočjo 

je znana predvsem kot zavetnica 

spokornic, magdalenk, žena, jetnikov, 

zapeljanih, učencev in študentov, sicer 

pa je tudi priprošnjica proti očesnim 

težavam, slabemu vremenu in mrčesu. 

Umetniki jo upodabljajo kot spokornico z 

bujnimi razpuščenimi lasmi, pogosto ob 

Jezusovih nogah, pri njegovem križu ali 

ob Jezusovem vstajenju. Med njenimi 

atributi so posodica z mazilom, knjiga, 

trnjeva krona, bič, lobanja, hudičeva 

glava, palmova veja, rožni venec in križ. 

Novi novomeški 

škof 

Sveti oče Frančišek je 30. 

junija 2021 imenoval 

za novomeškega škofa 

msgr. dr. Andreja Sajeta, 

duhovnika ljubljanske 

nadškofije, ki je bil do 

sedaj sodni vikar – oficial in 

docent na Teološki fakulteti 

ter duhovni pomočnik na 

avstrijskem Koroškem. 

Škofovsko posvečenje bo v 

nedeljo, 26. septembra 

2021, popoldne,  v Mirni 

peči. 

Andrej Saje se je rodil 22. 

aprila 1966 v Novem mestu. 

Med drugim je bil deset let 

generalni tajnik in tiskovni 

predstavnik Slovenske 

škofovske konference (2003

–2013). Od leta 2014 dalje 

pa je duhovni pomočnik v 

slovenskih župnijah v Selah 

in na Bajdišah v krško-

celovški škofiji. 

 

Novemu škofu iskrene 

čestitke in obilo blagoslova!  

https://katoliska-cerkev.si/

