
Kako za pomoč prositi svetega Jožefa 

Razvilo se je veliko ljudskih pobožnosti na čast Jezusovemu skrbniku, med 
njimi tudi pobožnost sedmih nedelj 
Kljub temu da sveti Jožef v Svetem pismu niti ne spregovori, je eden 
najbolj priljubljenih svetnikov. Njegova tišina govori veliko glasneje 
kot katerakoli beseda. 
Zakaj ravno sedem nedelj? 
“Zgodba govori o dveh frančiškanih, ki sta doživela brodolom in sta se 
sredi morja dva dni oklepala deske. Rešil ju je mož častitljivega videza, 
ki ju je čudežno privedel na kopno. Ko sta ga vprašala, kdo je, je 
odgovoril: “Sem Jožef in želim, da častite mojih sedem žalosti in 
sedem radosti,” navaja portal Salt and Light Media. 
Ne glede na izvor je danes postal običaj, da se s temi sedmimi 
nedeljami pripravljamo na njegov god, ki ga praznujemo 19. marca. 
Sedem radosti in sedem žalosti 
Spodaj predstavljamo radosti in žalosti sv. Jožefa z ustreznim 
odlomkom iz Svetega pisma. Priporočamo, da odlomke berete vsako 
nedeljo (začnite z današnjo) po metodi lectio divina, torej da preberete 
odlomek Svetega pisma, nato pa se poskusite čim bolj vživeti v vlogo 
in počutje svetega Jožefa v danem položaju. 
Običajno pobožnost sedmih nedelj opravljamo s kakšnim posebnim 
namenom, molimo za koga, ki potrebuje pomoč, ali morda zase pred 
težko življenjsko preizkušnjo. 

Starodavna molitev k sv. Jožefu, ”ki je vedno 
uslišana” 

Če molitev izrečemo v veri in za določeno duhovno korist, je vedno uslišana 
Čeprav sveti Jožef, ki goduje 19. marca, v Svetem pismu ne spregovori 
niti besede, je zaradi tihega zgleda poslušne zvestobe in marljive skrbi 
za Sveto družino v Jezusovem zgodnjem otroštvu postal eden izmed 
najbolj priljubljenih krščanskih svetnikov. 
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Boštanjski zvon je glasilo župnije Boštanj, namen-

jeno interni rabi. Svoj dar lahko nakažete na TRR: 

SI56 0237 9009 2348 098 NLB. DŠ: 71750070 

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

andrej.golcnik@rkc.si 

Odgovarja Andrej Golčnik, župnik. 031 731 677 

Pomembni datumi 

 Sreda: 15. 3. Postna 
duhovna obnova  
duhovnikov—NM 

 Četrtek 16. 3.—priprava na 
krst—Trebnje ob 19h.  

 Petek 17. 3. verouk 1.—4. 
razred—16h—18h.  

 Sobota 18. 3. Duhovna 
obnova prvoobhajancev in 
prva sv. Spoved 9h.—12h. 

 Sobota 18. 3.— Srečanje 
katehetov 17.30—18.30. 

 Sobota 18. 3.—srečanje 
zakonske skupine 18.30. 

 Nedelja 19. 3.—Papeška 
nedelja. 

 Petek 24. 3. verouk 5.—7. 
razred—16.30—18.30 

 Sobota 25. 3. Velikonočna 
spoved—drugi spovedniki 
18h. 

 Nedelja 26. 3. koncert 
Staneta Vidmarja po maši 
ob 10h v cerkvi.  

http://saltandlighttv.org/blogfeed/getpost.php?id=54803


Češčenje Jezusovega rednika naj bi se začelo v 3. ali 
4. stoletju, v molitveniku Pieta pa je zaslediti 
molitev, ki sega v leto 50 po Kristusu. 
To molitev so našli v 50. letu našega Gospoda in 
Odrešenika Jezusa Kristusa. Leta 1505 jo je papež 
poslal cesarju Karlu, ki se je odpravljal v bitko. 
Kdorkoli bo bral to molitev, ji prisluhnil ali pa jo 
nosil pri sebi, ne bo umrl nenadne smrti in ne bo 
utonil, tudi strup nad njim ne bo imel nobene moči; 
prav tako ne bo padel v roke sovražniku, ne bo 
zgorel in v bitki ne bo premagan. Molite jo vsako 
jutro, devet dni zapored, z namenom po lastni 
izbiri. Doslej se še ni zgodilo, da ne bi bila uslišana. 
To je torej molitev, za katero trdijo, da je bila 
”doslej vedno uslišana, če je naš molitveni namen 
za duhovno korist, zase ali za človeka, za katerega 
molimo”. 
O, sveti Jožef, tvoja zaščita je tako velika, tako 
močna, tako učinkovita pred Božjim prestolom, 
vate polagam vse svoje želje in hrepenenja. 
O, sveti Jožef, pomagaj mi s svojo mogočno 
priprošnjo, naj mi tvoj nebeški Sin nakloni 
duhovni blagoslov, po Jezusu Kristusu, Gospodu 
našem, da bom lahko s pomočjo tvoje nebeške 
moči hvalil in častil najbolj ljubečega Očeta. 
O, sveti Jožef, nikoli se ne utrudim, ko 
premišljujem o tebi in Jezusu, ki spi v tvojem 
naročju; ne upam se ti približati, dokler počiva ob 
tvojem srcu. Močno Ga stisni tudi v mojem imenu, 
nežno Ga poljubi na glavo in Ga prosi, naj mi ta 
poljub vrne ob uri moje smrti. Sveti Jožef, 
priprošnjik za srečno zadnjo uro, prosi za nas. 
Amen. 

Ne pozabimo, Bog vedno usliši našo molitev. 
Vendar včasih malce drugače, kot smo si sami 
predstavljali.  

Koncert ob materinskem dnevu 

V soboto 25. 3. Praznujemo praznik Gospodovega 

oznanjenja, ki je imenovan tudi materinski dan. 

Vse ženske in dekleta imate v marcu poseben dan, 

Dan žena, ko ste deležne naše posebne pozornosti, 

na praznik, ko je Marija sprejela Angelovo 

oznanjene in se je v njej prebudilo novo življenje, 

pa se spominjamo vseh mamic in mater. Ob tem 

dnevu vam želimo v župniji pričarati poseben 

trenutek, ko bo v našo sredo prišel priljubljeni 

pevec Stane Vidmar, ki nas bo s svojim 

pričevanjem in pesmijo razveselil v nedeljo 26. 3. 

Po maši ob 10.00. Lepo povabljeni, da si to nedeljo 

vzamemo trenutek časa in se koncerta udeležimo. 

Stane Vidmar pa bo hvaležen tudi vsakega vašega 

daru v škatlo ob izhodu iz cerkve.  

Darovi v pušico: 12. 2.: 194,15 €; 19. 2.: 288.23 €; 

26. 2.: 213,08 €; 5. 3.: 247,28 €; LOG 6. 3.: 192,00 € 

Bog povrni za vaše darove! 

Skrb za cerkev: 

18. 3.: Dol. Boštanj 111—120 

25. 3.: Dol. Boštanj 121—130 

PONEDELJEK 

13. 3.    Kristina 

17.00 + Kurnik Janez obl., Danica, 

Miha in Marija 

+ Blatnik Marija obl.—LOG 

TOREK 

14. 3.      Matilda 

17.00 + po namenu—Kompolje 

18.00 + Marija Androjna obl. 

SREDA 

15. 3.   Klemen 

Po namenu 

ČETRTEK 

16. 3.  Herbert 

Po namenu 

19.00 Priprava na krst—Trebnje 

PETEK 

17. 3.  Patrik 

Po namenu 

16.00—18.00 verouk 1– 4. razred 

SOBOTA 

18. 3.  JOŽEF 

17.00 + Darja in Jani Gole—Šmarčna 

18.00 + Janko Krevelj, Zavrl Jože ml. 

Zavrl Jože st. Obl.  

4. POSTNA 

NEDELJA 

19. 3.  letare 

PAPEŠKA 

8.00 Jože in Marija Virant in  

                                    Gašper Sporar 

10.00 + Jožefa, Alojz, Agata in Alojz  

                                                     Lisec 

PONEDELJEK 

20. 3.  Klavdija 

17.00 + Blatnik Janez obl. in Marija  

                                                   Rupar  

+ Franc Žnidaršič obl.  

+ Irena Knez  - LOG 

TOREK 

21. 3. Nikolaj 

18.00 + Maks, Pavla in Drago  

            Redenšek in Urbič iz Šmarja 

SREDA 

22. 3.     Lea 

18.00 + Daniela Bec 

ČETRTEK 

23. 3.  Alfonz 

18.00 + Jože, Silva in Alojz Golčnik 

PETEK 

24. 3.  Dionizij 

Po namenu 

14.30—18.30 verouk 5—7. razred 

SOBOTA 

25. 3.  Gospodovo 

oznanjenje 

18.00 + Andolšek Pepca 

+ Ivana Povše in Marija Kozinc 

5. POSTNA 

NEDELJA 

26. 3.  tiha 

8.00 + Glas Marija in Jožef ter  

sinovi in sorodniki 

10.00 +Kosančič, Trček in Steklasa 

Svete maše med 13. 3. 2023 in 26. 3. 2023 


