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Povišanje svetega Križa 
Glejte les križa, na katerem je zveličanje sveta viselo. 

Povišanje svetega Križa temelji na dejstvu, da dogodek »križa in 
vstajenja ostaja in vse priteguje k življenju«. Kristusov križ 
poveličujemo vsakič, ko svobodno sprejemamo svoj križ z 
gotovostjo, da končni smisel in uresničitev našega življenja prihaja 
iz tega neskončnega dogodka. 
Med vsemi svetimi podobami Cerkev najbolj časti podobo svetega 
križa. Še posebej časti relikvije resničnega križa, na katerem je naš 
Gospod Jezus Kristus daroval svoje življenje za nas. Križ je stvarna 
priča o Gospodovem trpljenju in poveličanju. 
Jezus nam je obljubil in zagotovil naše poveličanje ne le z zvesto 
hojo za njim, temveč tudi z vsakodnevnim sprejemanjem svojega 
križa, svojih nalog in težav. 
Po smrti na križu je bil Gospodov grob in križ globoko zakopan v 
zemlji. Ko je cesar Konstantin dal kristjanom svobodo, je njegova 
mati Helena dala kopati tam, kjer je moral biti Gospodov grob in 
križ. Razkrili so grob in našli križ. 
Cesar Konstantin je dal nad Gospodovim grobom sezidati 
veličastno cerkev Božjega groba ali Svetega križa, ki so jo posvetili 
14. septembra leta 335. Tega dne so relikvijo prvič izpostavili v 
slovesno češčenje. Od tedaj dalje so vsako leto na ta dan praznovali 
„povišanje svetega križa“. Tako je bilo posvečenje cerkve, skupaj z 
izpostavitvijo ostankov Jezusovega križa, povod za najstarejši 
praznik v čast, svetemu križu. 
Praznik nas opominja, da vedno znova pobožno počastimo podobo 
svetega križa. Obenem nas spomni tudi na to, da je Božja Ljubezen 
tako velika in močna, da je izničila lastnega Sina, da bi bili mi 
odrešeni. To nas vodi do spoznanja, da je ljubezen vedno združena 
z žrtvijo. 
Najslovesneje počastimo križ na Veliki petek, spominski dan 
Jezusove smrti. 
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POMEMBNI DATUMI 

 14. 9. Praznik povišanja 
sv. Križa—Molitev za mir 

 17. 9. Ministrantske vaje 
ob 10h 

 17. 9. Stična mladih 

 18. 9. Župnijsko žegnanje 
ob 8h in 10h 

 23. 9. prvo veroučno 
srečanje za učence od 
prvega do četrtega razreda 
med 16h in 18h 

 24. 9. god bl. A. M. 
Slomška 

 25. 9. katehetska 
nedelja—blagoslov otrok 
in šolskih torb 

 2. 10. Žegnanje na 
Kompolju 

 9. 10. dekanijsko srečanje 
birmancev in staršev na 
Zaplazu ob 15.30 



Vsaka krščanska družina ima križ na vidnem 
mestu. Pod križem se zbiramo k skupni molitvi. 
Ob križu se učimo resnične ljubezni in 
darovanja za druge. 
Na kratko in preprosto počastimo sveti križ, ko 
se pobožno pokrižamo. Verni ljudje vsak dan in 
vsako pomembno opravilo začnemo z 
znamenjem križa. 
Navadno pri tem izgovarjamo besede: » V 
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen« 
Prav to ima tudi v mislih človek, ko reče: » Sveti 
križ božji!« ali pa tudi »V božjem imenu!« ko se 
loti kakšnega dela. 

Molitev Cerkva v Evropi za mir v 
Ukrajini 

Na praznik povišanja svetega križa, v sredo, 14. 
septembra 2022, bodo po različnih krajih v 
Evropi in Sloveniji potekale molitve za mir v 
Ukrajini. 
Na pobudo predsednika Sveta evropskih 
škofovskih konferenc (CCEE) in nadškofa v Vilni 
msgr. Gintarasa Grušasa se bodo lokalne 
Cerkve v Evropi na praznik, ki časti krščansko 
znamenje našega odrešenja in se v vzhodnem 
obredu praznuje na posebno slovesen 
način, skupaj povezale v molitvi za mir. Skupna 
oblika molitve bo tiha evharistična adoracija. 
Ker je ta dan tudi glavni praznik naše župnijske 
cerkve povabljeni k češčenju najsvetejšega pol 
ure pred sveto maši in k sveti maši. Češčenje bo 
ob 18.30 in ob 19.00 sveta maša.  

Povzetek zapisnika seje ŽPS 
18. 9. Farno žegnanje slovesni maši ob 8h in 10h 
po deseti maši tudi pogostitev. Gospodinje in 
vinogradniki povabljeni, da priskrbite kakšne 
dobrote.   
Z začetkom verouka bo ponovno zaživel 
otroški kotiček v cerkvi. 
23. 9. Je prvo veroučno srečanje za otroke od 
prvega do četrtega razreda ob 16.00.  
25. 9. Katehetska nedelja z blagoslovom otrok in 
šolskih torb.  
2. 10. je žegnanje na Kompolju. To je zadnje 
žegnanje v tem letu. Z naslednjim letom bomo 
verjetno imeli žegnanja na podružnicah ob 10h 
in bo v farni cerkvi maša samo ob 8h. S tem 
želimo dati večji poudarek podružnicam in 
hkrati nagovoriti širše občestvo, da za žegnanje 
obiščemo posamezno podružnico.  
 

Čiščenje in krašenje cerkve: 
17. 9. Dolenji Boštanj 101—144 
24. 9. Boštanj 1– 10 

Svete maše med 12. 9. 2022 in 25. 9. 2022 

Vabimo nove ministrante 
Sveta maša je, če vprašamo otroke, pa tudi kakšne 
odrasle, dolgočasna. Dogajanje je vedno isto, 
besedila so velikokrat nerazumljiva, pa še slabo se 
razume ... Veliko ugovorov ali izgovorov, da lahko 
tarnamo, kako je dolgočasno. To se seveda lahko 
spremeni, tako, da se odločiš in začneš pri maši 
aktivno sodelovati. Ena od oblik je tudi ministriranje. 
Zato v ministrantske vrste vabimo nove člane. Ne 
glede na to, v katerem razredu si, se nam lahko 
priključiš. Prvo srečanje bomo imeli v soboto 17. 9. 
dopoldan ob 10.00. Pridi, ne bo ti žal!  

PONEDELJEK 

12. 9. Marijino i. 

19.00 + Slavko Prah obl.—LOG 

TOREK    Janez  

13. 9. Zlatousti 

 

POVIŠANJE 

SV. KRIŽA 

19.00 + Štefka Štempelj 

18.30 molitev za mir 

ČETRTEK 

15. 9. Žal. M. B. 

19.00 + Hermina Androjna 7. dan 

20.00 priprava na krst—Trebnje 

PETEK Kornelij 

16. 9.in Ciprijan 

19.00 + Antonija Guček 30. dan 

SOBOTA 

17. 9.Robert Bel. 

19.00 + Stanislav Kovač 30. dan—LOG 

10.00 ministrantske vaje 

25 NAV. 

NEDELJA 

18. 9. 

8.00 Za farane 

10.00 + Matija in Marija Jermančič in pok. 

                                                                Petrič 

           + Angela obl. in Anton Rak ter  

                     ŽEGNANJE                sorodniki                                           

PONEDELJEK 

19. 9. Januarij 

18.00 + Neža Blatnik obl.—LOG 

TOREK Andrej  

20. 9.       Kim 

19.00 + Marija in Martin Kozinc obl.— 

                                                      KOMPOLJE 

SREDA 

21. 9.   MATEJ 

 

ČETRTEK 

22. 9.  Mavricij 

19.00 + Alojz in Neža obl. in Janez  

                                                  Blatnik—LOG 

PETEK 

23. 9.       Pij 

19.00 + Frančiška obl. in Franc Lisec—LOG 

16.00—18.00 Verouk 1– 4 razred 

SOBOTA A. M. 

24. 9.  Slomšek 

19.00 + Martin Zorc 

26. NAV. 

NEDELJA  

SLOMŠKOVA 

25. 9.  

8.00 Vinko Krmc obl. in hčerka Mira  

                                                      Veselinovič 

10.00 Za farane in blagoslov veroučnega 

   Blagoslov otrok in šolskih torb                 leta 

https://katoliska-cerkev.si/ccee

