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Napovednik 
LETO   USMILJENJA  

 

Oktober: Mesec rožnega venca 
16.10.  29. nedelja med letom 
20.10.  Srečanje s ključarji, 19.30h.      

Dekanijska priprava na krst, 19h 
21.10.  Priprava na krst, Boštanj, 20h 
23.10. 30. nedelja med letom.  

MISIJONSKA. Nabirka za misijone 
            Romanje župnijskih sodelavcev ( 

iz vse dekanije) na Ježico, odhod 
13h. Prijave 16.10.   Misijonsko 
praznovanje: Celje, Sv.   Jožef, 15h 

27.10.  Vizitacija g. škofa 
30.10.  31. nedelja med letom.   

ŽEGNANJSKA. 
1.11.     Vsi sveti. Maše v fari: 10h in 14h. 

Molitve na pokopališču ob 15h. 
Na Kompolju ob 16h. Na Logu  po 
običaju. Ob 17h se zberemo k 
molitvi rožnega venca za naše 
pokojne. 

2.11.    Verne duše 
6.11.   32. nedelja med letom. Zahvalna. 

Nedelja zakonskih jubilejev. 
 

� Skrb za ureditev cerkve: 
16.10. Boštanj 61-74 
23.10. Dolenji Boštanj 1-10 
30.10. Dolenji Boštanj 11-20 
6.11.  Birmanci 

� Verouk: 
21.10. 5-7r 
28.10. 1-4r 
4.11. Počitnice 
11.11. 5-7r 

� Kanonična vizitacija: 
Ob redni birmi je praviloma 
kanonična vizitacija, ki jo bo vršil 
sam g. škof Andrej Glavan. 
Predvideni datum je 27.10 2016. Ob 
tej priložnosti bo g. škof po običaju 
pregledal matične knjige, finance in 
administracijo ter stanje v župniji in 
na podružnicah. Ob vizitaciji se bo 
srečal tudi s ključarji farne cerkve in 
s ključarji podružničnih cerkva. 
 

� Slavje zakoncev 6.11.2016: 
ŽPS in Župnija vabita vse pare, ki 
boste obhajali okroglo obletnico 
poroke (5, 10…).  
Prijavite se čim prej, da lahko 
pripravimo vse potrebno za 
praznovanje. Dobrodošla pecivo in 
pijačo (lahko prinesete pred mašo v 
župnišče) ali po želj i  lahko 
prispevate kaj za pokrivanje 
stroškov. Vnaprej Bog povrni! 
Vabilo velja vsem jubilantom. Iz 
čisto tehničnih razlogov včasih 
nimamo podatkov (npr. naslova), 
da bi vas lahko osebno povabili. 
Preprosto, vabljeni k samozavesti, 
da se odzovete tudi sami. 
 

� V krstu prerojeni: 
Ema Kurnik, Ul. Frankolovskih žrtev 
15, Celje 
Vita Kurnik, Seidlova, Novo mesto 
Rožle Horjak, Šmarčna 7 
Čestitke in veliko blagoslova z 
otroci!  
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VISETIVISETIVISETIVISETI  

 

Ne vidim smisla v življenju. Stalno 
čutim nek pritisk. In se sprašujem, kaj 
je narobe z menoj. Ja, kaj je narobe z 
menoj? 
Poslušal sem razstavljene odlomke 
njegove zgodbe. Tak prijazen fant, 
toliko znanja in talentov, nadvse 
uspešen v službi … On pa  
nezadovoljen. Z vedno istim stavkom:  
Kaj je narobe z menoj? 
Lahko samo poslušam. 
Nimam odgovora. 
Pripoveduje, kako rad kuha. In to 
jutro je imel prost dan. Spravil se je k 
štedilniku. Naročil mami, naj ga pusti 
pri miru. In začel pripravljati stvari.  
Vmešala se je mama: To se ne dela 
tako! To se ne, ne, ne … ne dela, ne 
dela, ne dela …ne, ne, ne …  
In sva se skregala tako kot vedno …  
Kaj je narobe z menoj? 
Včasih se resnično sprašujem, kaj je z 
nami, da tako visimo na ljudeh. Da 
jim ne pustimo dihati. Jim dihamo za 
ovratnik … In kdor živi pod takim 
pritiskom, hm … Ja, res bo mislil, da 

je nekaj narobe z njim … Pravzaprav 
bo to bistvo njegovega bitja. Vse 
dokler se to ne razreši. Ampak, to je 
že druga zgodba. 
 
Ne gre le za dom in družino, za    
partnerje, sorodnike in prijatelje. Gre 
tudi za take skupnosti kot je župnija. 
Imeti toleranco, pustiti dihati. Ja, tudi 
jaz kot župnik, »moram« pustiti lju-
dem – vam faranom dihati. Da ne 
»visim« na vas. Tudi znotraj župnij-
skega  občestva »moramo« pustiti 
drug drugemu dihati. 
In pustiti, prenesti, če je kdaj kaj   
drugače kot hočemo mi. Sicer onemo-
gočamo rast sebi in  
drugemu. 
Še nekaj je. Na drugih vedno visijo 
nezadovoljni ljudje. 
 In vedno znova vam bodo zatrjevali, 
da bi vam radi pomagali, da vam 
hočejo samo dobro … 
Obstaja zanesljiv način, da uničimo 
vsak odnos: vztrajati, vztrajati, 
vztrajati … pri svoji volji. 
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Razpored svet ih  maš Razpored svet ih  maš Razpored svet ih  maš Razpored svet ih  maš  

Ne 16.10. 29.  MED LETOM Boštanj 8 
Za župnijo; +Alojz, Terezija 
Papež, Udovč Slavka 

    
Marjeta M. Alakok, 
r 

Boštanj 10 

+Marija Možic, dru. Pfeifer 
+Ivan Rešeta 
+Jože Žnidaršič, Žnidaršič, 
Koren 

      Log 8.30 Po namenu 
Po 17.10. Ignacij Antiohijski, m Kompolje 18 +Angela Šober 

      Boštanj 19 +Redenšek, Androjna 

To 18.10. Luka, evangelist Log 18 +Matej Kovač 

      Boštanj 19   

Sr 19.10. Pavel od Križa. D     +Pepca Andolšek 

Če 20.10. Vendelin, opat Boštanj 19 
+Betka Rupar O, Slavica 
Rupar 

Pe 21.10. Uršula in tovarišice,  Boštanj 19 +Neža Blatnik 
So 22.10. Janez Pavel II. Boštanj 10 Za vse pokojne iz Lukovca 

Ne 23.10. 30. MED LETOM Boštanj 8 
Za župnijo: +Pavle O, 
Franci Vovk 

    
MISIJONSKA 
Janez Kapistran, r 

Boštanj 10 
+Jože Podlipnik, O 
+Matija Novšak, O 

      Log 8.30 Po namenu 

Po 24.10. Anton Klaret, š Kompolje 18 +Maksimilijan Jošt 

      Boštanj 19 +Drago Gošte 

To 25.10. Darinka, mučenka Log 18 +Nada Sinkovič 

      Boštanj 19 +Marija Popovič 

Sr 26.10. Evarist, pp     +Franc Simončič 

Če 27.10. Sabina Avilska, m Boštanj 19 +Ivana Kugonič 
Pe 28.10. Simon in Juda Tadej Boštanj 19 +Martin Mrvič 
So 29.10. Narcis, škof     Po namenu 

Ne 30.10. 
31. MED LETOM 
Marcel, m 

Boštanj 8 
Za župnijo; 
+Angela Veteršek O, 
Anton 

    ŽEGNANJSKA Boštanj 10 
+Stanko Gunstek O, Kristi-
na Pfeifer 

      Log 8.30 Po namenu 

Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.  
 Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 19.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 19.00 . 

Obvest i laObvest i laObvest i laObvest i la     
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Priprava na birmo  
in botri 

 

V času neposredne priprave na birmo 
birmanec poglobi svojo vero, utrdi 
versko znanje in izbere botra. Večkrat 
botri ob izbiri še ne izpolnjujejo vseh 
pogojev, zato je ta čas neposredne 
priprave tudi zanje priložnost, da vse 
potrebno uredijo, zamujeno pa 
nadomestijo. 
Dragi botri, rezervirajte si čas, da se 
boste zagotovo mogli udeležiti ene 
izmed vam namenjenih priprav: 
v soboto, 19.11. 2016, ob 19. uri v 
Trebnjem (kino dvorana),  
v nedeljo, 20.11.2016, ob 16. uri v  
Šentrupertu (dvorana v župnišču)   
v četrtek, 24.11.2016, ob 19.uri v 
Sevnica (dvorana ob župnišču) 
v soboto, 26. 11. 2016, ob 19. uri 
Šentrupertu (dvorana v župnišču). 

 

Molitve in maše  
za rajne 

 

V mesecu novembru Cerkev še posebno 
moli za rajne in se jih spominja na 
različne načine. V tradiciji je tudi navada, 
da ob prvem novembru svojci izrazijo 
željo – za katere pokojne posebno želijo, 
da se jih Cerkev spominja v molitvi. Kot 
vsako leto bodo na voljo (med 
tiskovinami) listki z molitvami za rajne, 
po namenu »očenašev«. Molitve zanje 
bodo po običaju na praznik Vseh svetih. 
Svete maše zanje pa bodo opravljene v 
mesecu novembru. 
Molitve za rajne (po namenu 
očenašev) oddajte do 1. novembra v 
nabiralnik ali v župnišču. 

 Iz teh darov bodo potem v novembru 
darovane svete maše. Mesec november 
je po mašnih namenih še precej ubog, 
zato vas toliko bolj vabim, da v tem času 
velikodušno namenite za svete maše. 

 

Zapisnik srečanja ŽPS 
13.10.2016 

Po uvodni molitvi smo pogledali nazaj na 
pretekle in osebne dogodke. Osvežili smo 
romarske spomine (Višarje, Trsat). 
Pregledali smo zapisnik pretekle seje in ga 
potrdili. Posebno smo se spomnili tematike 
in gradiva o krščanskem zakonu in družini. 
M e d  o b r a v n a v a n i m i  t e m a m i 
izpostavljamo: 

1. Pohvala Sari Praznik in njeni celotni 
skupini za popestritev bogoslužja. 
Podpiramo, da je v bogoslužju prisotno 
tudi kanček otroške/mladinske glasbe. 
Zahvala tudi vsem drugim skupinam za 
njihov delež pri bogoslužju. 

2. Misijonsko nedeljo bomo obhajali po 
običaju. Ta dan je mini romanje k sestram 
Matere Terezije. 

3. Za praznik Vseh svetnikov bo 
razpored kot smo ga vajeni. 

4. Zakonske jubileje bomo obhajali na 
zahvalno nedeljo, 6. 11. Za krašenje bomo 
prosili birmance. 

5. Pogovorili smo se o pričakovanjih g. 
škofa ob vizitaciji v tem mesecu. 
Že zdaj smo odprli temo o Miklavžu. 
Prijave bodo do 20.11. Sam prihod 
Miklavža pa 5.12. 
Naj spomnimo: pred leti je bilo število 
prijavljenih 120, lani več kot 250. Torej, 
logistika je vse bolj zapletena. Že vnaprej 
vabimo in smo hvaležni za pomoč v obliki 
sodelovanja ali sponzorstva. 
Srečanje smo zaključili z molitvijo za 
družine, zdravje in odnose. 


