
Romanja 
 

Logatec 
 

Župnijski sodelavci imamo krajše – po-

poldansko romanje v nedeljo 6. oktobra. 

Naša pot nas bo vodila v Logatec, kjer si 

bomo ogledali številne dejavnosti župni-

je in kraja. Odhod 12.45, vrnitev v večer-

nih urah (031 665 483).  

 

Krašić 
 

19. oktobra bo pripravljeno romanje v 

 »dol i no b isk upa i  k ard i na l a« .  

Predviden odhod je okrog pol osme. Ob 

11h bo sveta maša v Krašić u. Med potjo 

bo postojanka pri Treh farah in v Č rno-

mlju. Predvideno je tudi kosilo. Povratek 

v poznih popoldanskih urah. Cena bo 

okrog 20-25 EUR. Okvirne prijave do 1. 

oktobra (031 665 483). 
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Napovednik 

 

29.9. 26. nedelja med letom, krstna. 

 Mihaelova nedelja, žegnanje na 

 Kompolju, 11.15h 

 Majcnova nedelja, Rakovnik, 

 slovesna maša ob 15h 

1.10.  Geštalt skupina, začetno srečanje, 

 19.30h 

6.10. 27. nedelja med letom. Romanje 

 sodelavcev v Logatec (12.45h 

 odhod) 

 10.10. Srečanje članov ŽPS, po maši 

13.10. 28. nedelja med letom. 

19.10. Slovensko hrvaško srečanje, 

 romanje v Krašić (7.30 odhod) 

20.10. 29. nedelja med letom. Misijonska 

  nedelja. 

 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 

29.9. Dolenji Boštanj  51-60 

6.10. Dolenji Boštanj  61-70 

13.10. Dolenji Boštanj  71-80 

 

 Verouk, ob petkih 16-18h 

4.10. 1-3r 

11.10. 4-6r 

18.10. 1-3r 

25.10. 4-6r 

Birmanci: birmanske skupine 
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Ti menda nekam hodiš … 

 

»Zdravo. Iz bolnice te kličem … Bog 

pomagaj!« 

»Kaj!? Kaj se ti je pa zgodilo?« 

»Sploh ne vem, kaj je bilo. Tako nero-

dno sem padla. Zdaj sem na preiska-

vah, napovedujejo mi več operacij. Vse 

mi gre narobe … Pa zadnje čase je 

noro, stalno imam nekaj.« 

Spominjala se je svoje kolegice. Skoraj 

vsak dan sta v stiku. Ampak, tole, zad-

nje čase … 

»Pa kaj se ti dogaja … ? Pred časom si 

zletela s ceste …, zlomila si si roko, 

potem si, …« 

»Nehaj, nehaj, saj sama vem! Tako ne 

gre več naprej! Nekaj moram narediti. 

Poslušaj, ti menda nekam hodiš … 

Tudi jaz bom morala nekaj začeti …« 

Po tej zgodbi mi je pripovedovala, kako 

se je v nekem obdobju počutila odveč. 

Imela je svojo družbo. Čisto nepričako-

vano pa so se ji obudile tiste otroške 

rane. Vsi so nekam hodili 

(izobraževanje ipd.), se z nečim 

ukvarjali, ona pa je začutila, da nika-

mor ne spada. Sploh jo je prizadelo, ko 

so vsi govorili o šoli in izobraževanju. 

Njej pa se je prebudil tisti mamim glas 

izpred, ojoj, kakih petdesetih let: »Ti 

nisi za nikamor! Ti si za v pomožno 

šolo!« Tako so rekli včasih. Samo spo-

min in, kot bi ji odrezalo noge. Nada-

ljevala je, kako se je želela umakniti. 

Ampak, tako je bilo samo še slabše. 

Ostala je še brez tiste podpore, ki jo je 

imela. 

Veroučni voditeljici sta mi pripovedo-

vali, kaj vse ob šoli še delata. Povedali 

sta, da bi prevzeli še eno skupino v 

župniji … Bil sem malo začuden in 

pripomnil: »Malo me skrbi. Res ne 

želim, da bi se izčrpali.« 

Zgovoren je bil njun odziv in smeh. 

»Kaj!? Ha, ha! Tukaj, pri takem delu 

se ne moreš izčrpat!« 

Res, kjer čutiš podporo, se ne moreš 

izčrpati. 

Kjer si z veseljem in cel, lahko zelo 

delaš, pa ti je fejst fajn. 

 

Je pa res, potrebno je kam iti, odkriti, 

kje so tvoji viri moči. 

Odkriti, kam pa spadaš! …, in kje pa 

imaš podporo! 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 29.9. 26. navadna Boštanj 8 

Za župnijo 

+Marija Lipoglavšek, 30d 

+Vinko Krnc O, Knez 

    

Mihael, Gabrijel, 

Rafael,  

nadangeli 

  

Boštanj 10 

+Ivan Rožman, Stanko 

Štempelj 

+Franc Murenc, Murenc 

+Ciril Dolinšek, Janez, Ma-

rija, Irena Knez 

      Log 8.30 Po namenu 

    ŽEGNANJE Kompolje 11.15 

+Ivan Revinšek, Jožefa, in 

stari starši 

+Judež in Matjaž Prosenik 

      Boštanj 12.30 Zlata poroka 

Po 30.10 Hieronim, d cu Log 18 
V zahvalo in priprošnjo za 

zdravje v čast p. JP II. 

   Boštanj 19 Po namenu 

To 1.10. Terezija DJ Kompolje 18 Po namenu 

Sr 2.10. Angeli varuhi Gabrovka  9 Konf.: +Verni rajni 

Če 3.10. Frančišek Borgia Boštanj  Po namenu 

Pe 4.10. Frančišek Asiški, ru Boštanj 19 
+Franc Blatnik, Franc 

Kmetič 

So 5.10. Apolinarij, škof   Po namenu 

Ne 6.10. 27. NAVADNA Boštanj 8 

Za župnijo 

+Angela O, Martin Drak-

sler 

+Alojz Lisec O, Anton, 

Marija Žnidaršič 

+Jože Šraj O, starši Trlep 

  ROŽNOVENSKA Boštanj 10 

+Emil Rupnik, O 

+Stanko Marolt 

+Stanko O, Šinkovec, Kodrič 

+Jožefa Lisec O, Agata in 

Alojz 

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 la  
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Sicer je prišlo že do situacije, ko župnija 

sama niti nima dovolj maš za vsak dan. 

Tako si pomagamo z darovi iz dekanije 

(župnija Trebnje). 

Bog povrni vsem, ki darujete za svete 

maše. Bog povrni vsem, ki za svete 

maše darujete ob pogrebih! Tako ohra-

njate spoštljiv spomin na vaše rajne in 

tudi sami napredujete v svoji osebni in 

duhovni rasti. 

 

Geštalt skupina 

 
Geštalt skupino v dosedanji sestavi smo 

zaključili in jo odpiramo povsem na no-

vo. Skupino je tako odprta za nove obra-

ze, v torek, 3.10. ob 19.30h. Skupina je 

namenjena osebni rasti in odkrivanju 

lastnih virov moć i. Dodatne informacije 

in prijava: Fonzi, 031 665 483. 

 

Darovi za sv. maše 

 
Situacija glede svetih maš se zadnja leta 

precej spreminja. Povečini je želja za 

sveto mašo ob nedeljah, ko je za vse 

najbolj dostopna, pa tudi občutek je za 

nekatere pomemben, da niso sami pri 

maši. Seveda ni mogoče vseh maš  

»spraviti« na nedeljo.  

Razumem pa, da nekaterim med 

tednom zaradi vseh mogočih terminov v 

službah težje ustreza. Po drugi strani je 

pač dejstvo, da je na župniji en sam 

mašnik. Tako imamo kombinacijo želja 

darovalcev - ob nedeljah več namenov – 

in enega samega mašnika. Moja dol-

žnost je seveda, da opravim vse darova-

ne maše. Ti dodatni nameni se potem 

opravijo med tednom, ko vidite recimo 

Po namenu. Tako da ne boste imeli ob-

čutka, da dodatno »služim« z mašami ;-).  

 

Po 7.10. Rožnovenska Mati Log 18 +Slavko Prah, 30d 

To 8.10. Benedikta, m Kompolje 18 Po namenu 

   Boštanj 19 
+Ljudmila, Ivan Pirc, Franc 

Jazbec 

Sr 9.10. Dionizij Boštanj  Po namenu 

Če 10.10. Danijel, m Boštanj 19 +Jožefa Teran, 30d 

Pe 11.10. Filip, diakon Šmarčna 19 +Mimi Tabor, sorodniki 

So 12.10. Maksimiljan CE, m   Po namenu 

Ne 13.10. 28. NAVADNA Boštanj 8 
Za župnijo 

+Antonija Romih 

  Gerard, vitez Boštanj 10 

+Milan Borštnar 

+Kristina Pfeifer, Fanika 

Železnik 

+Mira Možic, +Pfajfar 

   Log 8.30 Po namenu 


