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ŠKOFOVA ZAHVALA OB ZAHVALNI 
NEDELJI 

Ob tolikih vsakdanjih skrbeh, zaposlenosti, pomanjkanju časa in 
notranjem nemiru sodobni človek lahko hitro pozabi na najpomem-
bnejše - na tisto, kar ga ohranja duhovno močnega. Na  spoznanje, 
da vse, kar smo in kar imamo, prihaja od Boga in gre zato njemu vsa 
zahvala in čast. Zavest, da je vse dar, nas vodi k Bogu, ki, kot pravi 
Jezus, ni »Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo« (Lk 20, 
38). Zato je zahvala Bogu za življenje, za milosti in prejete darove 
tista moč, ki nam pomaga izpolnjevati Božjo voljo in živeti svoje 
poslanstvo.  
Po dveh letih življenja z epidemijo smo Bogu hvaležni za vsa nova 
spoznanja in medicinska odkritja, ki nam lajšajo življenje ter za vse 
ljudi, ki si prizadevajo, da ima človeško življenje svojo pravo vred-
nost od spočetja do naravne smrti. Ker vsak dan znova vidimo, kako 
krhko je naše življenje in kako hitro so lahko ogrožene občečloveške 
vrednote smo  toliko bolj hvaležni za mir v naši domovini ter še bolj 
zavzeto molimo za mir v Ukrajini in  drugod po svetu. Iskren Bog 
povrni tistim, ki ste sprejeli begunce v svoje domove in vsem, ki jim 
nesebično še naprej pomagate na različne načine.  Vemo, da je potre-
bno vedno znova delati za mir, zato prosimo Boga tudi za politike in 
odgovorne v družbi, da nikoli ne bi prenehali delati za blagor vseh 
ljudi.  
Mineva prvo leto naše skupne poti v novomeški škofiji. Najprej se 
želim zahvaliti upokojenemu škofu msgr. Andreju Glavanu in vsem 
vam, dragi bratje duhovniki, za zvestobo in ljubezen do Gospoda v 
duhovniškem življenju in poslanstvu. Vam, redovnikom in redovni-
cam hvala za pričevanje vere v Kristusa ljudem, ki so nam zaupani. 
Za sodelovanje, pomoč, nasvete, ki sem jih bil deležen. Za zaupanje, 
da moremo v moči Troedinega Boga in v medsebojni povezanosti 
izpolniti Božjo voljo v tem, kar nam Dobri Pastir naroča. Da se ni 
treba bati preizkušenj, ki nas kalijo za vedno močnejše pričevanje 
Božje ljubezni vernikom in svetu. Zahvaljujem se zavzetim laičnim 
sodelavcem, ki po župnijah skupaj s svojimi duhovniki gradite Božje 

kraljestvo. Samo Bog ve, koliko časa, priza-
devanja in sposobnosti darujete za rast naše 
krajevne Cerkve. Na poseben način hvala  
vsem bolnim in trpečim, ki na tako edins-
tven način dodajate svoj delež, ko darujete 
svoje trpljenje in molitev za vse nas. Naj 
naše skupno delo obrodi sadove tudi v 
novih duhovnih poklicih novomeške škofi-
je. 
 V  tem pastoralnem letu dajemo posebno 
pozornost katehistinjam in katehistom, ki z 
vnemo in gorečnostjo oznanjate evangelij 
otrokom in mladostnikom ter sooblikujete 
različne župnijske skupine. Prav področje 
kateheze prepoznavamo kot tisti del oznan-
jevanja, kjer je vloga laikov izjemno 
pomembna, kjer se aktivno vključujete ter s 
preizkušeno vero, življenjskimi izkušnjami 
in modrostjo bogatite življenje župnije in 
Cerkve. Bog povrni tistim, ki ste se na ta 
način že vključili v katehetsko delo. Ostali 
pa lepo povabljeni, da morda tudi tako raz-
vijate svoje talente. 
Nenazadnje se Bogu zahvaljujem tudi za 
pričevanje svetnikov, tokrat posebej za 
zgled bl. Alojzija Grozdeta, saj bomo v letu 
2023 praznovali 100-letnico njegovega rojs-
tva (27. maj 1923) in 80-letnico njegove 
mučeniške smrti (1. januar 1943). Pogled na 
življenje svetnikov nas navdihuje s hvalež-
nostjo za vse milosti, ki jih prejemamo po 
njihovi priprošnji in za zgled, s katerim nas 
usmerjajo k temeljnemu razlogu naše hvale-
žnosti Bogu, to je k daru večnega Življenja.  

Msgr. dr. Andrej Saje, 



Zakaj vsi sveti ni isto kot dan mrtvih 
1. novembra praznujemo praznik vseh svetih. Uradno 
državno poimenovanje tega dneva je dan spomina na 
mrtve, skrajšano dan mrtvih. Dve popolnoma različni 
poimenovanji za isti praznik – prvo lahko doživljamo 
kot polno upanja (vsi sveti), drugo kot nekaj žalostnega, 
morečega, dokončnega. 
So naši pokojni res mrtvi … 
Tako rekoč nedopustno je, da bi kristjani zavestno ali 
pomotoma uporabljali izraz “dan mrtvih”. Naša vera v 
Kristusa, ki je z vstajenjem premagal smrt in tako tudi 
vsem nam odprl vrata večnosti, bi nam morala namreč 
preprečevati, da bi na naše preminule gledali kot zgolj 
na “mrtve”. Mrtvi. Kako moreč in dokončen izraz. Kaj je 
v resnici mrtvega, ko nekdo umre? Kristjani verujemo, 
da umre le telo, naš fizični oklep oziroma lupina. Duša 
ter vse, kar jo je za časa našega zemeljskega življenja 
oblikovalo, pa se – tako upamo – združi z Bogom. Zato 
si vse življenje prizadevamo za to, da bi nekoč tudi mi 
dosegli večno življenje, v katerega vstopamo skozi nevi-
dna vrata smrti našega fizičnega telesa. 
… ali živi? 
Apostol Pavel je v prvem pismu Korinčanom o razliki 
med zemeljskim in nebeškim ‒ večnim védenjem zapi-
sal: “Zdaj gledamo z ogledalom, v uganki, takrat pa iz 
obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom 
spoznal, kakor sem bil spoznan.” (1 Kor 13,12) 
Potemtakem so naši preminuli ali pokojni še kako živi. 
Morda bi lahko celo rekli, da so na nek način bolj živi kot 
mi, ki smo še ujeti v omejene dimenzije časa in prostora. 
Imajo namreč spoznanje in védenje, ki je našemu omeje-
nemu umu za zdaj še skrito. 
Vsi sveti – praznik, ki nas povezuje z večnostjo 
Na praznik vseh svetih se torej ljubeče spominjamo vseh 
naših rajnih, ki se že veselijo v večni Božji svetlobi. V 
molitvi pa se jim priporočimo tudi sami, naj pri Bogu 
posredujejo za naše slabosti in šibkosti, da se jim bomo 
nekoč, ko bo umrlo naše umrljivo telo, pridružili tudi mi. 
Mi se bomo naših rajnih spomnili kot običajno na vseh 
treh pokopališčih. Dopoldan ob 8.30 na Logu, ob 14h v 
Boštanju in ob 15h na pokopališču molitve in ob 16h na 
Kompolju. Zvečer ob 18h povabljeni k molitvi rožnih 
vencev ali v župnijski cerkvi ali doma v družini. Na dan 
vseh vernih rajnih pa bodo svete maše ob 16h na Kom-
polju ob 17h na Logu in 18h v Boštanju. Na ŽPS-ju smo 
se pogovarjali o možnosti, da bi morda na 1. 11. bila sve-
ta maša kar na pokopališču. Ideja ni slaba, zato jo daje-
mo v presojo javnosti, da vidimo za prihodnja leta.  
Priložnost za praznično sveto spoved bo še v ponedel-
jek 31. 10. od 18.30 naprej v cerkvi do 20h.  

Zakonski jubilanti  
Prijave za srečanje zakonskih jubilantov zbiramo do sre-
de 2. 11. Vsi, ki obhajate v tem letu obletnico, povabljeni 
k prijavi v župnišču osebno ali po telefonu in elektronski 
pošti.  
Molitve za rajne po namenu očenašev bomo opravljali 
vse nedelje v novembru pri vsaki sveti maši po obhajilu.  
Svoje namene oddajte do srede 2. 11. Da potem do nedel-
je naredimo seznam za vse nedelje.   
Hvala vsem za izrečene besede sožalja, vsem, ki ste priš-
li pokropit mojo mami in darovali za svete maše. Te sve-
te maše (13) bom opravil tukaj v Boštanju.  

PONEDELJEK 
31. 10. Volbenk 
18.30—20.00 
SPOVED 

18.00 + Franc in Marija Erjavec in  
                                          Marija Rautar 
          + Jože in Marija Novšak 
          + Irena Knez—LOG 

TOREK 
1. 11.  VSI  
           SVETI 

8.30 Za vse rajne LOG 
14.00 Za vse rajne BOŠTANJ   
15.00 pokopališče—molitve Boštanj 
16.00 + Ljudmila Stegenšek obl.—  
                                           KOMPOLJE 
18.00 Molitve rožnih vencev—Boštanj 

SREDA 
2. 11.  VERNI     
            RAJNI 

16.00  Za vse rajne—Kompolje 
17.00 Za vse rajne—Log 
18.00 Za vse Rajne—Boštanj 

ČETRTEK 
3. 11.  Just 

Maša drugje 

PRVI PETEK 
4. 11. Karel 

18.00 + Alojz Androjna (ob pogrebu) 
17.30 Češčenje najsvetejšega—spoved 

SOBOTA 
5. 11.  Elizabeta 

18.00 + Franc obl. in starši Simončič 
17.30 molitev rožnega venca 

32. NAVADNA 
NEDELJA— 
ZAHVALNA  
6. 11.     ofer 

8.00 + Franc Hriberšek obl. in družina 
                                                        Kovač 
10.00 + Marija Andrejčič 
          V zahvalo zakonski jubilanti 

PONEDELJEK 
7. 11. Ernest 

Maša drugje 

TOREK 
8. 11.  Bogomir 

Maša drugje 

SREDA  
9. 11.  Teodor 

Maša drugje 

ČETRTEK 
10. 11. Leon Vel. 

Maša drugje 

PETEK 
11. 11. Martin 

8.00 Po namenu 
16.00 verouk 1-4 razred 

SOBOTA 
12. 11. Milan 

17.00 V zahvalo—KOMPOLJE 
18.00 V zahvalo— LUKOVEC 

33. NAVADNA 
NEDELJA 
13. 11.   

8.00 + Jože in Marija Virant ter  
                                         Gašper Šporar 
10.00 + Martin in Angela Draksler ter  
                            Marija in Jože Mlakar 
17.00 odhod na koncert Radia Ognjišče 

Svete maše med 31. 10. 2022 in 13. 11. 2022 

Verouk 
V času šolskih počitnic, tudi verouka ni, po počitni-
cah v petek 11. 11. pa nadaljujemo z mlajšo skupino 
od 1 do 4 razreda.  
 
Čiščenje in krašenje cerkve: 
5. 11.: Konjsko 
12. 11.: Boštanj 1-10 

http://www.vlada.si/o_sloveniji/politicni_sistem/prazniki/

