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Napovednik 

 

15.3. 3. postna nedelja. Papeška. 

19.3.  Sveti Jožef 

22.3. 4. postna. Volitve članov ŽPS. 

Blagoslov pohodnikov, Lukovec 

25.3. Gospodovo oznanjenje 

28.3. Spovedovanje 

29.3. 5. Postna, Tiha nedelja.  

 

 Skrb za ureditev cerkve: 

15.3. Dolenji Boštanj 51-60 

22.3. Dolenji Boštanj 61-70 

29.3. Dolenji Boštanj 71-80 

 Tudi v času izrednih razmer 

 skrbimo, da je cerkev urejena.  

 Bog povrni! 

 

  Verouk: 

Starši ste povabljeni, da skupaj z 

otroci predelate nekaj veroučne 

snovi. 

 

 Zaspali v Gospodu:  

+Pavla Novšak r. Majer  

rojena 24. 01. 1929, Mrtovec 10, 

umrla 11.3.2020,  

pogreb 14.3.2020. 

Naj počiva v miru!  

Svojcem iskreno sožalje.  

 

Napovednik  

Srečanje ŽPS, 

 12. marca 2020 
 

Marčevsko srečanje članov ŽPS je  

potekalo v znamenju izrednih razmer. 

1. Podelili smo si svoja občutja in  

strahove glede nove situacije.    

2. Seznanili smo se z navodili, ki so jih   

podli naši škofje. Čeprav vsi nismo  

pričakovali tako ostrih ukrepov   

(odpoved  svetih maš), se z njimi zelo 

strinjamo. 

3. Seznanili smo se o odpovedjo vseh       

javnih dogodkov v župniji (verouk,   

srečanja, …)  

4. Soglašamo, da je naša cerkev tudi v 

izrednih razmerah odprta za osebno 

molitev. 

5. Srečanje smo sklenili z »Angelčkom« 

in molitvijo za zdravje. 
 

Poročila iz Italije  

»Kar poslušamo od naših v Italiji, je   

grozno. Lahko samo molimo, da ne pri-

demo do te točke. Včeraj sem govorila s 

sestro Katjo in je ponovila, da je skrajno 

resno stanje. Nihče od njih ne sme že 

nekaj časa več zapuščati hiš, dovoljen je 

izhod samo do lekarne, če imaš Rp ali 

do najbližje trgovine in še to zdrav člo-

vek. Pa to je Torino, ki ni tako zelo hudo 

rdeča zona kot recimo Lombardija. Je 

rekla, da so ulice prazne in polne polici-

stov, ki pregledujejo ljudi in če zunaj ho-

di kdorkoli s kakršnokoli okužbo zg. dihal 

mu grozi kazen do 21 let zapora. 

(Sestra Katja B. je redovnica HMP) 
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PRVIČ 

 

29. junij 1991. Bila je nedelja, tretji 

dan vojne za Slovenijo. Vojaška letala 

so preletavala našo deželo. 

Tisti dan naj bi imel novo mašo.  

Vrstila so se vprašanja, ali nova maša 

bo ali ne. 

Kake pol ure pred napovedano mašo 

so me pripeljali k cerkvi na Studencu. 

Takoj ko sem izstopil, so mi povedali 

uradno novico: 

»Ob 9. uri je zračni alarm  oznanil 

preplah in z letališč na Hrvaškem so 

proti Sloveniji poletela letala JLA …« 

Posebni občutki … 

V tistih izrednih razmerah se maši 

nismo odpovedali. 

Presunilo me je, kakšne razmere   

morajo biti, da smo sprejeli odločitev 

o odpovedi (javnih) svetih maš.  

To sem doživel prvič, odkar vem zase. 

Podobno so mi povedali člani       

župnijskega sveta. 

To so res izredne razmere. To je večje 

od nas, bi rekla moja znanka.  

Ugotavljamo, da nam nič ne pomaga 

blaginja, nič ne pomagajo prireditve 

in dogodki, tudi politika ne …,  

če nismo zdravi, … 

Morda bo komu ta situacija         

priložnost, da postavi sebe in svoje 

zdravje pred zaslužek in kapital.  

Morda. 

Kakorkoli, izredne razmere so čas, ko 

»se premislimo«. 

In priznamo, da nismo vsemogočni.  

Da zase, za svoje zdravje in zdravje 

drugih, molimo. 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 15.3. 3. POSTNA   

Za župnijo;  

+Jože Zavrl O,  

Janko Krevel,+Kus 

  PAPEŠKA   
+Stane Novšak O, Bojan 

+Drago Gošte, O 

Po 16.3. Hilarij, š   Za zdravje in ljubezen 

To 17.3. Patrik, š   
+Franc, Terezija  

Mesojedec 

Sr 18.3. Ciril Jer., š   +Darja, Jani Gole 

Če 19.3. Jožef   
+Jože Kantužer 

+Jožefa Lisec 

Pe 20.3. Klavdija, m   +Stanislav Vidmar, O 

So 21.3. Justinijan, š   +Pavla Novšak r. Majer, 7.d 

Ne 22.3. 4. POSTNA   

+Amalija Kozinc 

+Jože, Marija Virant,  

Gašper S. 

     

+Janez Blatnik, O in  

rodbina;  

+Jože, Marija Novšak; 

+Anton, Alojzija Hrovat, 

Jožefa Sakelšek 

Po 23.3. Rebeka, red     Za župnijo 

To 24.3. Dioniz Palestinski     Za rajne 

Sr 25.3. Gospodovo ozn.   +Ivanka Povše 

Če 26.3. Kastul, m   Za zdravje 

Pe 27.3. Rupert, š   

+Viktor Gole, Jožefa Knez 

+Vera Dobovšek O, Franc 

in sor. 

So 28.3. Vojan knez   +Jože, Vladimir Šteblaj 

Ne 29.3. 5. POSTNA - TIHA   

+Z župnijo 

+Kurt Štauder, Pavla  

Žnidaršič 

  Bertold, red   

+Milan Tomažin 

+Ivan, Franci Murenc, Ivica 

Stanojevič 

  

PRENOS SVETIH MAŠ:(TV Exodus) 

http://zupnija-lj-koseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-iz-zupnijske-cerkve/  
https://www.exodus.si/tv-spored.php  

Obvest i la  
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IZREDNE RAZMERE 

 
»V izogib širjenju koronavirusa 
COVID-19 in za ohranjanje 
zdravja prebivalstva, so do     
nadaljnjega odpovedane vse   
svete maše, podeljevanje          
zakramentov, zakramentalov, 
ljudske pobožnosti, župnijska 
praznovanja in drugi dogodki 
ter vsa srečanja … 
Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob 
strogem upoštevanju navodil   
državnih ustanov. Pogreb se 
opravi brez pogrebne svete maše 
in samo z najožjimi sorodniki. 
Pogrebna sveta maša bo lahko 
darovana po preklicu tega  
navodila.« 
 
Svete maše v Župniji Boštanj 
bodo opravljene tako kot je na-
vedeno v razporedu svetih maš, 
a zasebno, brez udeležbe ljudi.  
V predvidenem času, kolikor 
mogoče, se v mislih pridružite 
sveti maši. V župniji bo maša 
med delavniki predvidoma vsak 
dan ob 19h. 
 
Svete maše boste lahko spremljali na 
spletnih povezavah: 

http://zupnija-lj-koseze.rkc.si/
prenos-rednih-svetih-mas-iz-
zupnijske-cerkve/  
 

https://www.exodus.si/index.php  
(TV Exodus) 

Molitev za  

zdravje v času  

epidemije  

 
Oče usmiljenja in tolažbe, 

tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s križem pokazal  

vrednost trpljenja. 
 

Pomagaj našim bratom in  

sestram, 

ki že nosijo križ bolezni in so 

preizkušani. 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 

njihovim svojcem pa poguma in 

zaupanja. 
 

Vsem zdravstvenim delavcem 

nakloni moči in zdravja, 

da bodo vztrajali v ljubezni do 

bolnikov; 

raziskovalcem pa, da bodo čim 

prej odkrili uspešno zdravilo. 
 

Nam in vsemu svetu daj svoj 

blagoslov, 

da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo  

Cerkvijo zahvaljevati. 

Amen. 
 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – 

prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne 

bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – 

prosite za nas. 

http://zupnija-lj-koseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-iz-zupnijske-cerkve/
https://www.exodus.si/tv-spored.php
http://zupnija-lj-koseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-iz-zupnijske-cerkve/
http://zupnija-lj-koseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-iz-zupnijske-cerkve/
http://zupnija-lj-koseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-iz-zupnijske-cerkve/
https://www.exodus.si/index.php

