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Napovednik 
 

16.8. 20. nedelja med letom 

 Zaobljubljena maša na Logu, 

10.00  (Marija Pomočnica) 

22. 8. Jernejev shod, Žalostna 

 gora,20h 

23.8. 21. nedelja med letom 

26.8. Duhovna obnova škofije NM, Krško 

29.8. Romanje bolnikov na Zaplaz 

30.8. 22. nedelja med letom 

2.9.   Pastoralni tečaj, NM 

5.9.   Romarski shod na Topolovcu s 

 procesijo, 19.00 

6.9.   23. nedelja med letom – angelska 

 nedelja 

 Žegnanje na Topolovcu, 10.00. 

 maša v fari samo ob 8.00 

 

 Oratorij ves mesec avgust lahko 

 spremljajte na Facebooku ali 

 Instagramu: 

 https://www.facebook.com/

  zupnija.bostanj 

 https://www.instagram.com/

 oratorijbostanj/  

 

 Skrb za ureditev cerkve: 
16.8. Dolenji Boštanj 31-40 

23.8. Dolenji Boštanj 41-50 

30.8. Dolenji Boštanj 51-60 

Bog povrni vsem, ki skrbite, da je 

cerkev lepo urejena.  

Napovednik  

Jernejev shod 
 

Žalostna gora nad Mokronogom vabi 

na tradicionalni Jernejev shod. V soboto, 

22. avgusta 2020, zvečer ob 20. uri zač-

nemo pobožnost pri kapelah Marijinih 

žalosti, nato se procesija z lučkami povz-

pne do cerkve. Sveti maši in petim litani-

jam sledi češčenje do polnoči. V nedeljo, 

23. avgusta, sta na Gori sveti maši ob 7. 

in 10. uri. 

 

 V krstu prerojeni: 

Žan Zakšek (26.7.2020) 

Leon Reberšak (1.8.2020) 

Čestitke in veliko veselja z otroci!  
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Na čelo 

 

Povedali so mi, da se ji je stanje     

poslabšalo: pohitela sem k njej. Ležala 

je kot običajno, tam na postelji. In se 

je smehljala. Bila sem začudena:  

»Gospa, rekli so mi, da je nekaj     

narobe, da se vam je stanje zelo po-

slabšalo in da naj pohitim …  

Pa vidim, da se smehljate …« 

»Kaj res?! No, ne vem, morda se. Ni 

pomembno. Se spomnite, sestra … « 

Počakala je, kot da bo zdaj povedala 

nekaj zares pomembnega. 

»Sestra, se spomnite …  Takrat, ko 

sem bila na smrtni postelji … takrat, 

ko mi ni dalo dihati. Se spomnite? 

Prišli ste. Naglo. In obstali … Takrat 

ste mi naredili križ na čelo … In mi je 

odleglo. Veste, zdaj, ko mi je kdaj 

težko, se samo spomnim tistega     

občutka … 

In vedno mi odleže ...« 

Ne vem, je v tem skrivnost njenega 

nasmeha? 

Take zgodbe me vedno presunejo. 

Leta, celo desetletje na postelji. In 

nasmeh na obrazu. 

Spominjam se, ko sem za prve petke 

obiskoval starejšega gospoda. Vedno, 

ko sem prišel, sem ga slišal prepevati. 

In vsakič je imel zame pripravljeno 

eno šalo, en vic. 

Nekaj mesecev preden je umrl, se je 

le s težavo še prekrižal. Potem tudi 

peti ni mogel več. Le šepetal je še 

lahko. In ko je prišel čas, da se ni 

mogel več prekrižati, sem mu križ na 

čelo naredil sam. Gospodu so se  

orosile oči. In je začel peti … 

Pogosto mi  zdrami spomin, kakšno 

moč prebudi križ na čelu. In nobene 

besede.  
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Razpored svet ih  maš  

Ne 16.8. 
20. navadna 

Rok, spokornik 
Boštanj 8 

Za župnijo 

V zahvalo za zdravje 

+Kurt Stauder 

    Zaobljubljena Log 10 
V čast Mariji Pomočnici 

Za vse žive in rajne (Log) 

Po 17.8. Evzebij, papež Log 19 
+Miha, Žan, Danica  

Kurnik 

To 18.8. Helena, cesarica Kompolje 19 Po namenu 

Sr 19.8. 
Janez Eudes,  

duhovnik 
Boštanj 19 Za notranjo moč 

Če 20.8. Bernard, opat     Po namenu 

Pe 21.8. Pij X., pp     Po namenu 

So 22.8. 
Devica Marija  

Kraljica 
Boštanj 19 +Erika Krošelj, O 

Ne 23.8. 
21. navadna 

Roza iz Lime 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Ana O in Stane Novak 

Po 24.8. 
Jernej, Natanael, 

apostol 
Log 19 +Rudi Buršič 

To 25.8. 
Ludvik IX., franc. 

kralj 
Kompolje 19 Za zdravje 

Sr 26.8. Zefirin, papež     Po namenu 

Če 27.8. Monika     Po namenu 

Pe 28.8. Avguštin, škof     Po namenu 

So 29.8. 
Mučeništvo  

Janeza Krstnika 
Boštanj 15 Poročni obred 

Ne 30.8. 22. navadna Boštanj 8 
Za župnijo 

+Rantah in Simončič 

    Feliks, m Boštanj 10 
+Matija O, Marija  

Jermančič, +Petrič 

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

COVID-19: V cerkvi skrbimo za predpisano varno razdaljo in se držimo navodil. 

Obvest i la  
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Oratorij 

 

Tudi v drugi polovici avgusta bo potekal oratorij preko 

družbenih omrežij. Hvala vsem, ki si stvari ogledate, 

všečkate, komentirate, sodelujete pri nagradnem 

vprašanju. Ob koncu oratorija bo žrebanje v živo: pri 

žrebanju boste vključeni vsi tisti otroci, ki ste sodelovali 

pri oratoriju z odgovori ali slikami. Hvala vsem staršem, 

ki spodbujate otroke pri sodelovanju.  

 

 
Oratorij ves mesec avgust lahko   

spremljajte na Facebooku ali Instagramu: 

https://www.facebook.com/zupnija.bostanj 

https://www.instagram.com/oratorijbostanj/  

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

