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Napovednik 

 
14.8. Praznovanje Velikega Šmarna na 

 Zaplazu, 20.00 

15.8. Veliki Šmaren. Svete maše: 

 Boštanj,  8.00, Topolovec - 

 romarska maša ob 10.00 

15.8. Praznovanje pri sv. Roku, Sevnica 

 in Mokronog 

21.8. Jernejev shod, Žalostna gora, 

 20.00 

22.  8. 21. nedelja med letom. Sveta 

 maša ob 8.00 

22.8. Župnija Loka, lepa nedelja, 10.00 

23.8. Dan spomina na žrtve vseh   

   totalitarnih režimov 

29.8. 22. nedelja med letom 

5.9.  23. nedelja med letom. Angelska. 

 Žegnanje, romarski shod na  na 

 Topolovcu  

 

 Svete maše: 

Po 15. juliju bo nedeljska sveta 

maša v fari samo ob 8.00.  

Na podružnicah sledijo žegnanja 

po razporedu.  

 Skrb za cerkev: 

15.8. Dolenji Boštanj 21-30 

22.8. Dolenji Boštanj 31-40 

29.8. Dolenji Boštanj 41-50 

Bog povrni za skrb pri urejanju .  
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 Zaplaz: 

Kot običajno se bo praznovanje 

začelo na predvečer. Ob 20.00 bo 

procesija "z lučkami" iz Čateža na 

Zaplaz, kjer bo maša na trgu pred 

cerkvijo. Od 19.00 naprej bo 

priložnost za sv. spoved na Čatežu 

in na Zaplazu. 15. avgusta bodo 

maše na Zaplazu ob 8.00, 10.00 in 

16.00. Ob desetih bo osrednja sv. 

maša. Od 9.00 naprej bo priložnost 

za sv. spoved. Prav tako med 

popoldansko mašo. 

 Sveti Rok/Sevnica: 

15.8.2021 ob 18.00 bo sv. maša pri 

sv. Roku – romarski shod. 

Ponedeljek - svete maše pri sv. 

Roku: 7.00, 8.00, 9.00 in sklep 

romarskega shoda ob 10.00. 
 

 Župnija Mokronog: 

V ponedeljek v Hrastovici pri sv. 

Roku Rokova maša in litanije, 

19.00. V soboto Jernejev shod na 

žalostni gori.  

leto XXXII             AVGUST 2021             številka 16 

1857 1509 

 

Nekateri bolniki, s katerimi sem si delil 

sobo, so še v bolnici. Pred dnevi sem 

poklical enega, da povprašam, če mu gre 

bolje in kdaj ga bodo odpustili domov ... 

Pa mi je najprej povedal nekaj drugega. 

»A veš, kaj se je zgodilo z gospodom  

XY? Veš, to je tisti, ki je ležal nasproti 

tebe?« 

»Ja, dobro se ga spominjam. Bil je vedno 

dobre volje, pa prav trudil se je, da bi vse 

bodril in spodbujal …« 
 

»Ja, on. Umrl je …« 
 

Skorajda mi je spodneslo tla pod nogami. 

»Kako? Pa saj je bil od vseh nas najbolj 

poln življenja in ….  

Zadnji je, za      katerega bi pomislil …« 

»Ja, tudi sam ne morem verjeti …« 

Še sem pod vtisi, ko se zavedam, da   

diham in da ni samoumevno. Pod    

vtisom, da je drugače gledati reševalno 

vozilo od znotraj kakor od zunaj.  

Pod vtisom, da si v taki situaciji sam ne   

moreš pomagati. Zelo dobro zdravilo za 

ošabnost, pomembnost, vzvišenost in 

podobno. 

Predzadnji dan sem bil že toliko pri sebi, 

da sem obiskal bolniško kapelo. 
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Bilo je napisano, da je ta dan zvečer 

maša. 

Odlično, sem si rekel. Lahko bom pri 

maši. In zvečer se z dvigalom spustim v 

klet in krevsljam proti kapeli. 

»Kaj pa vi delate tukaj?« me je zelo začu-

dena ustavila sestra. Vedel sem, da je 

gibanje zaradi virusa zelo omejeno, am-

pak do kapele pa menda ja lahko grem. In 

sem rekel: 

»Sestra, brez skrbi, samo k maši grem.« 

Žalostno me je pogledala. 

»Veste, od Korone dalje še nismo imeli 

maše v bolnici …« 

Zabolelo me je. Pomislil sem na bolnike, 

bolnice, domove za ostarele … Pomislil 

na vse maše preko Facebooka. In prvič 

sem zares razumel, zakaj je bilo takrat 

toliko hvaležnosti, posebno s strani bolnih 

in ostarelih. 

Topla zahvala za vaše molitve, podporo in 

vse oblike pomoči v času moje nenadne 

operacije in v času okrevanja. Bog vam 

povrni! 

In zdravja vam želim, dobri ljudje!  

In hvaležnosti.  

Samo k maši grem  

http://zupnija-bostanj.rkc.si/news/271/15/Veliki-smaren-2021/d,Simplex_Detail
http://zupnija-bostanj.rkc.si/news/271/15/Veliki-smaren-2021/d,Simplex_Detail
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Razpored svet ih  maš  

Ne 15.8. VELIKI ŠMAREN Boštanj 8 
+Angela, Martin Draksler 

Za duše v vicah 

    

MARIJINO  

VNEVOVZETJE 

ROMARSKA MAŠA 
 

10 

+Jožefa, Anton Lipar, O 

+Ivanka, Slavko Škvorc 

Za zdravje 

Po 16.8. Rok, spokornik Log 19 

+Danica, Janez Kurnik, 

+Kurnik 

+ iz družine Jožeta Selaka 

To 17.8. Evzebij, papež Boštanj   Za župljane 

Sr 18.8. Helena, cesarica Boštanj 19 +Anton Kozorog 

Če 19.8. 
Janez Eudes, du-

hovnik 
Boštanj   +Marjan Knez 

Pe 20.8. Bernard, opat Boštanj 19 +Marija Žnidaršič 

So 21.8. Pij X., pp Boštanj 14
30

 Poročni obred 

      Boštanj 19 Za župnijo 

Ne 22.8. 
21. med letom 

Marija Kraljica 
Boštanj 8 

+Ivan in Jožefa Stopar 

+Ana Novak in Stane Novak 

Po 23.8. Roza iz Lime Log 19 
+Anton Savinc, O 

+Martin Zorc, O 

To 24.8. 
Natanael, Jernej, 

ap 
    Za zdravje 

Sr 25.8. Ludvik, kr Boštanj 19 +Marija Jeraj (100. rd) 

Če 26.8. Ivana, r Boštanj 19 +Jože Strehar, 30d 

Pe 27.8. Monika     Po namenu 

So 28.8. Avguštin, š cu     Poročni obred 

Ne 29.8. 22. med letom Boštanj 8 

Za župnijo 

+Matija O, Marija Jerman-

čič, Petrič 

    
Mučeništvo  

Janeza Krstnika 
Boštanj 10 

+Stanko Možic, Ana, Martin 

Kuhar 

+Jekoš, Mirtelj 

V zahvalo 

Udeležba pri sveti maši je dovoljena v skladu z navodili. 

Dovoljeno je ljudsko in zborovsko petje. Upoštevati je potrebno ustrezno razdaljo 

med verniki.  Podrobna navodila: https://katoliska-cerkev.si/   

Obvest i la  
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Blagoslov kipa Alojza 

Rebule v  Loki 
 

Prihodnjo nedeljo lepa nedelja v Loki  

(sv. Helena), sveto mašo ob 10.00 bo 

daroval kardinal Rode.  Po maši 

blagoslov kipa Alojza Rebule. 

 
 

Prisrčno vabimo na odkritje 
doprsnega kipa pisatelja, 
profesorja in akademika  

Alojza Rebule, ki bo v nedeljo,  
22. avgusta ob 11. uri, na 

prostoru pred cerkvijo. 
 
Ob 10. uri bo slovesno mašo vodil 
njegova eminenca kardinal Franc 
Rode, ki bo kip tudi blagoslovil. 
Sodeluje združeni cerkveni zbor 
Razborja in Loke, nastopili bodo tudi 
Fantje iz Razborja. 
Navzoči bodo predstavniki iz javnega 
in kulturnega življenja ter zamejski 
Slovenci. 
Slovesnost odkritja kipa pripravljamo 
skupaj v sodelovanju z občino 

Pomislimo na neko dejstvo, ki ga 
nikoli nihče ne omeni: kaj je 
krščanstvo v teh dvajsetih stoletjih 
pomenilo za milijone malih, neznanih 
in trpečih, ki so našli v veri v Kristusa 
svojo največjo tolažbo in življenjsko 
krepčilo. 
Glavno nevarnost za današnjega 
človeka vidim v tem, da se obdaja s 
slepili, da potem ne vidi nekaterih 
dejstev. 
Ne vemo, kdaj smo pravični. Samo v 
enem primeru smo nezmotljivi: kadar 
ljubimo. 

(Alojz Rebula)  
 

22. avgust 

 
Ob mednarodnem dnevu spomina na 

žrtve nasilnih dejanj na podlagi vere ali 

prepričanja se poklanjamo tistim, ki so 

zaradi svoje vere ali prepričanja izgubili 

življenje ali bili zato žrtve napadov, groženj 

ali preganjanja. 

Premnogi po svetu so diskriminirani zaradi 

svojega samega bistva ali na podlagi tega, 

v kaj verujejo oziroma ne verujejo. 

Preganjanju so izpostavljeni tisti, ki svojo 

vero ali prepričanje izražajo z bogoslužjem 

in izobraževanjem, ali tisti, ki vero ali 

prepričanje zamenjajo ali zapustijo. 

Napadi na posameznike zaradi njihove 

vere ali prepričanja ter nasilje pod pretvezo 

verske doktrine, zapovedi ali praks so 

nesprejemljivi. 

S pandemijo covida-19 so se pojavile 

teorije zarote in pripisovanje krivde verskim 

in svetovnonazorskim skupnostim, kar je 

prispevalo k porastu javnega zagovarjanja 

verske nestrpnosti, ki pomeni hujskanje k 

diskriminaciji, sovražnosti ali nasilju. To so 

pogosto zgodnji opozorilni znaki za nasilne 

napade in druge oblike kršitev človekovih 

pravic in zlorab. 

https://katoliska-cerkev.si/

