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Napovednik 
 

 

12.7.  15. nedelja med letom. Prvo sveto 

 obhajilo je prestavljeno. 

 Blagoslov. 

19.7.  16. nedelja med letom.   

 Sveta maša v fari, 10h 

 Žegnanje na Lukovcu, 11h 

24.7.  Poroka 

25.7.  Poroka 

26.7.  17. nedelja med letom, Krištofova 

 Sveta maša v fari, 10h 

 Žegnanje na Okiču, 11.  

 Blagoslov vozil. 

 2.7. 18. nedelja med letom 
 

 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 
12.7. Boštanj 51-60 

19.7. Boštanj 61-74  

26.7. Dolenji Boštanj 1-10 

Bog povrni vsem, ki skrbite, da je 

cerkev lepo urejena.  

 
To govori Gospod: Kakor pride dež 

in sneg izpod neba in se ne vrača 

tja, dokler zemlje ne napoji, 

oplodi in stori, da zabrsti, da sejalcu 

da seme in kruha uživalcu, tako je z 

mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: 

ne povrne se k meni brez uspeha, 

dokler ne opravi, kar sem hotel, in 

Napovednik  

 Sveti zakon sta sklenila: 

Anja Lužar  in Aljaž Kugler 

Čestitke in obilo blagoslova!  

 

 V krstu prerojeni: 

Lan Kunst in Mark Gregorič 

(4.7.2020)  

Čestitke in veliko veselja z otroci!  

 

  Zaspali v Gospodu:  
+ŽIVKOVIČ MILENA r. Gorenc,  

rojena 05. 09. 1958, bivala Trubar-

jev dom, Loka, umrla 6.7.20202,  

pogreb 10. 07. 2020, Boštanj. 

Gospod, daj našim rajnim večni 

pokoj!  

Vsem domačim in sorodnikom 

iskreno sožalje. Naših pokojnih se 

spominjamo pri bogoslužju.  

Bog povrni vsem, ki ob pogrebih 

darujete za svete maše! 
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Samoumevno 

 

Tale zgodba s pandemijo še kar traja. 

Prestavili smo prvo obhajilo, zdaj že v 

drugo. Bilo mi je dragoceno, da so 

starši in veroučni voditelji na skupnem 

srečanju povedali svoje občutke. Tisto, 

kar je prevagalo je bilo: da ne bomo 

mogli biti sproščeni. 

Pred seboj imam številne zgodbe   

mladoporočencev ali bolje, zaročencev. 

En par je pripovedoval približno    

takole: 

 

Marca sva že obiskala povabljene in 

jim dala uradno vabilo na poroko. 

Aprila sva poroko preklicala. O tem 

sva obvestila vse povabljene, nastopa-

joče, gostilno, itd … Potem sva rekla, 

da bova poroko uredila julija, ko bo 

zagotovo pandemija mimo. In tako 

sva začela ponovno z vabljenjem,  

urejanjem gostišča in vsega, kar spada 

zraven … In zdaj sva na istem kot 

prej …« 

Resnično, ljudje si želimo biti na   

svečanih dogodkih in na dogodkih 

nasploh – sproščeni. V teh mesecih 

smo lahko čutili, kako pomembno je 

to. Za osebno zdravje, za zdravje       

odnosov. 

 

Eno stvar pa lahko naredimo, ko   

stvari ne gredo, kot smo načrtovali. 

Lahko si stvari povemo. Izpovemo, 

kako nam je in kako se počutimo. 

Samo to. Nobene potrebe po iskanju 

krivca, po obtoževanju in po        

živčnosti. 

 

Če Bog da, bo tudi to minilo. 

Le da ne bi pozabili, da tvari niso 

tako samoumevne kot smo mislili 

doslej.  
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Razpored svet ih  maš  

Ne 12.7. 
15. navadna  

nedelja 
Boštanj 8 Za župnijo 

    Mohor in Fortunat Boštanj 10 

Za prvoobhajance in 

starše 

+Marija Zobec Tomšič, 

O 

Po 13.7. Henrik, o Log 19 
+Ljudmila, Darko      

Savinc 

To 14.7. Kamil de Lelis, d     Po namenu 

Sr 15.7. Bonaventura, š Boštanj 19 +Jože Lindič, O 

Če 16.7. Karmelska MB     Za vse rajne 

Pe 17.7. Aleš, spokornik Boštanj 8 Po namenu 

So 18.7. Arnold, š Boštanj   Za župnijo 

Ne 19.7. 
16. navadna  

nedelja 
Boštanj 10 

+Jože Zavrl,  

Janko Krevel 

+Alojzije Štaba 

    ŽEGNANJE Lukovec 11 
+za rajne iz Lukovca 

+Mihaela Lisec 

Po 20.7. Friderik, š Log 19 +Štefanija Štefanič 

To 21.7. 
Lovrenc Brindiški, 

cu 
Boštanj  19 +Milena Živkovič 

Sr 22.7. Marija Magdalena Boštanj 19 Za rajne dobrotnike 

Če 23.7. Brigita, r     Po namenu 

Pe 24.7. Krištof, m Boštanj 13 Poročni obred 

      Boštanj 19 
+Anton Kozorog,  

30. dan 

So 25.7. Jakob st., apostol Boštanj 14 Poročni obred 

Ne 26.7. 

17. navadna  

nedelja 

KRIŠTOFOVA 

Joahim in Ana 

Boštanj 8 

Za župnijo  

+Stanko, st. Marolt,  

Janez Šuster 

+Ana, Jože Pfeifer,  

starši 

    ŽEGNANJE Okič 11 

Za vse + iz Okiča 

+Roman Pešec O, starši 

+Jožefa, Jože Wolf, 

Lojzka Dvorski r. Šala-

mon 

Glede na negotovo situacijo so zelo verjetne spremembe. 

Spremembe najdete na spletni strani župnije:  http://zupnija-bostanj.rkc.si/  

V cerkvi skrbimo za predpisano varno razdaljo in se držimo navodil. 

Obvest i la  
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Krištofova nedelja in akcija MIVA 
 

Tudi letos bomo ob obhajanju Krištofove nedelje in 

blagoslovu vozil v nedeljo, 26. julija, zbirali darove 

za vozila misijonarjev. Letošnja Akcija MIVA je že 33. 

po vrsti in zdi se, da so potrebe po prevoznih 

sredstvih naših misijonarjev v letošnjem letu še 

posebno velike. Vlade v deželah tretjega sveta že v 

normalnih razmerah ne zmorejo poskrbeti za 

najosnovnejše potrebe številnih svojih prebivalcev.  

 

S pojavom pandemije covida-19, zaprtjem javnega življenja ter posledično 

nezmožnostjo ljudi, da bi si zaslužili svoj »vsakdanji kruh«, pa se je njihovo že tako 

uborno stanje še poslabšalo. S tem bo zagotovo večji del bremena ponovno padel na 

ramena naših misijonarjev. Vozila, kupljena preko darov akcije MIVA, pa so jim pri 

njihovem delu za uboge v neizmerno pomoč. Z njimi namreč lahko naredijo veliko 

dobrega. 

Koronavirus naših misijonarjev zagotovo ne bo ustavil, da bi nehali delati dobro! 

Ljudem bodo pomagali, kolikor je le v njihovih močeh. V Misijonskem središču 

Slovenije se Vam v imenu naših misijonarjev za zbrano nabirko iz srca zahvaljujemo. 

oratorijbostanj 
 

Letošnja tema oratorija je Kraljica Estera!     

Poznate njeno zgodbo?     

Če jo ne poznate, spremljajte naša socialna omrežja, 

kjer jo bomo kmalu predstavili!       

Oratorij Boštanj bo ste našli na naslednjih omrežjih:  

spletna stran, Instagram, povezava bo narejena tudi 

preko Facebboka. 

Na Instagramu že lahko spremljate pripravo na      

letošnji Oratorij, začetek snemanja, predstavitve     

animatorjev, itd … 

Glede na situacijo smo se voditelji Oratorija odločili, da 

bo le ta potekal preko družbenih omrežij.   

http://zupnija-bostanj.rkc.si/
https://www.instagram.com/oratorijbostanj/

