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Napovednik 
 

29.10. Duhovne vaje z mladimi 

31.10. 31. nedelja med letom. 

 Žegnanjska. Dan reformacije 

1.11.  Vsi sveti, dan spomina na rajne. 

 Na Logu nabirka za obnovo kora 

 in zvonika. 

2.11.  Spomin vernih rajnih 

7.11.  Zahvalna nedelja, 32. med letom; 

 nedelja zakonskih jubilejev. 

 Nabirka za duhovnika.  

11.11.  Srečanje ključarjev župnije 

 Boštanj, 19.30 

14.11. 33. nedelja med letom  

 

 Skrb za cerkev: 

31.10. Dolenji Boštanj 130-144 

7.11. Radna 

14.11. Konjsko 

21.11. Jablanica 

Bog povrni za skrb pri urejanju 

cerkve.  
 

 Razpored  verouka: 
Od 1. do 6.r.: ob petkih  

Birmanci: 1.in 3. nedelja  

5.11. 4-6r 

7.11. Birmanci 

12.11. 1-3r 

19.11. 4-6r 

21.11. Birmanci 

Verouk poteka v skladu z navodili 

NIJZ. 
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 Sveti zakon sta sklenila: 

Klavžar Tadej in Klanšek Špela  

(30.10.). Čestitke! 

 

 Zlata poroka: 

Konrad Paul  Zellweger  In Marija 

roj. Hribar (26.9.) 

Sotošek Franc In Breda r. Drenek  

Juntez Martin In Marija r. Čeplak 

(23.10). Čestitke! 

 

 Zaspali v Gospodu: 

+Anton Žnidaršič, r. 28. 11. 1943, 

bival Vrh pri Boštanju 12, u. 

20.10.2021, p. 25.10.2021, Boštanj. 

Naj počiva v miru! Iskreno sožalje.  

 

Svete maše ob pogrebu: 

Za +Anton Žnidaršič,:brat Tinko s 

Pepco, sestre: Gelca, Mici, Joža, 

Anica s Francijem, Martina s 

Francijem (6), nečakinje in nečaki 

rodbine Žnidaršič, Rihtarjevi-Orle, 

Lojze Štempelj, Mici in Gregor 

Simončič z družino, Andreja z 

družino, Karmen z družino, Ana 

Gunstek, članice KO RK Boštanj, 

župnijski sodelavci. Vsem Bog 

povrni! 

Za +Matjaža Vrtovšek: Mimi 

Šuster. Bog povrni! vsem 
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Vsako zasedanje na drugem vati-

kanskem koncilu se je začelo z mo-

litvijo Adsumus Sancte Spiritus. 

Prve besede v latinskem originalu 

pomenijo »Pred teboj smo, Sveti 

Duh«. To molitev so skozi stoletja 

uporabljali na koncilih, sinodah in 

drugih zborovanjih Cerkve, njeno 

avtorstvo pa pripisujejo sv. Izidorju 

Seviljskemu (ok. 560–4. april 636). 

Ko vstopamo v sinodalni proces, s 

to molitvijo kličemo Svetega Duha, 

naj dela v nas, da bomo mogli biti 

občestvo in ljudstvo milosti. Za si-

nodalni proces od 2021 do 2023 

predlagamo poenostavljeno obliko 

molitve, da jo bosta lahko vsaka 

skupina in liturgično občestvo lažje 

mo l i l a 

skupaj. 
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Pred Teboj smo, Sveti Duh, 

ko smo zbrani v Tvojem imenu. 

Samo ti nas vodi, 

bodi doma v naših srcih; 

pokaži nam pot, po kateri naj gremo, 

in kako naj hodimo po njej. 

Šibki smo in grešni; 

ne dopusti, da bi širili nered. 

Ne dopusti, da bi nas nevednost  

vodila po napačni poti 

ali da bi pristranskost vplivala na na-

ša dejanja.  

Daj, da v Tebi najdemo svojo  

edinost, 

da bomo lahko skupaj hodili večnemu 

življenju naproti 

in se ne bomo oddaljili od poti resnice 

in od pravičnosti. 

Vse to Te prosimo, 

ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem 

času, 

v občestvu z Očetom in Sinom 

na vekov veke. 

 Amen. 

Geslo sinode:  Za sinodalno Cerkev:  

občestvo, sodelovanje, poslanstvo 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 31.10. 
31. med letom 

Volbenk, š 
Boštanj 8 

Za župnijo; +Štefka Štempelj 

+Silvo Medved, O 

+Angela Veteršek O, Anton 

    
ŽEGNANJSKA 

Dan reformacije 
Boštanj 10 

+Sonja Gnidica, 30.d 

+Danica Pohar, O 

+Matija Žibert, O 

Po 1.11. VSI SVETI Log 8.30 Za vse rajne 

    
Dan spomina  - 

na mrtve 
Boštanj 14 

+Anton Žnidaršič, 7.d 

Po namenu očenašev 

      Boštanj 15 Molitve za rajne 

      Kompolje 16 
+Za vse rajne 

+Vovk, Vrtovšek 

To 2.11. 
VERNE DUŠE 

Malahija 
Boštanj 18 

Za vse rajne; +Stanislav 

Štempelj, Ivan Rožman 

Sr 3.11. Viktorin Ptujski, š. Boštanj 7.30 Verne duše 

Če 4.11. Karel Boromejski, š. Lukovec 18 
+Pavla Lisec. 30. d 

+Darinka Kopar, O 

Pe 5.11. Zaharija, Elizabeta Boštanj 18
30

 +Milan Poljšak, O 

So 6.11. Lenart, opat Šmarčna 17 
Zahvalna 

+Mimi Tabor in sorodniki 

      Kompolje 18 
Zahvalna 

+Alojzija Petek r. Podpadec 

Ne 7.11. 
32. med letom 

Engelbert, š 
Boštanj 8 

Za župnijo 

v zahvalo 

    
ZAHVALNA 

ZAKONSKI JUBILEJI 
Boštanj 10 

Za vse mlade pare 

+Franc Simončič O in sor. 

Po 8.11. Bogomir, š     +Pepca Andolšek 

To 9.11. Posv. lateran. baz.     Po namenu očenašev 

Sr 10.11. Leon Veliki, pp.     Za zdravje 

Če 11.11. Martin iz Toursa, š Boštanj 18 +Matjaž Vrtovšek, 30. d 

Pe 12.11. Jozafat, m Boštanj 8 Po namenu očenašev 

So 13.11. Stanislav Kostka, r Log 16 V zahvalo 

   Lukovec 17 V zahvalo 

Ne 14.11. 
33. med letom 

Lovrenc Irski, š 
Boštanj 8 

Za župnijo; +Jože O, Marija 

Virant, Gašper Sporar; 

+Martin Angela Draksler 

    Teden zaporov Boštanj 10 
+starši, bratje Možic 

+Marija, Jože Mlakar 

Po 15.11. Albert Veliki, cu Log 18 +Milan Kragl, O 

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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Vsi sveti 

 

Svete maše: Log 8.30, Boštanj 14.00, 

Kompolje 16. Po mašah molitve na 

pokopališču, v Boštanju molitve na 

pokopališču ob 15.00. Na Logu nabirka 

za obnovo kora in zvonika. Za molitve 

za rajne lahko darujete po običaju. 

 

Zahvalne maše 

 

Zahvalno nedeljo bomo v farni cerkvi 

praznovali 7.11. Po obič aju bodo 

zahvalne maše tudi po nekaterih 

podružnicah. Bog povrni za vašo skrb 

za cerkve, za župnijo in za duhovnika. 

Na zahvalno nedeljo bomo obhajali 

tudi zakonske jubileje. 

Nabirka zahvalne nedelje je 

namenjena za duhovnika. 

 

Zakonski jubileji 

 

Jubileje obhajamo na zahvalno 

nedeljo ob 10h. Po običaju se zberemo 

v župnišču, od koder bomo oblikovali 

sprevod v cerkev. Po maši vabljeni, da 

nazdravimo vašemu prazniku. 

Prijavite se, da lahko pripravimo vse 

potrebno. 

 

Dela na Logu 

 

V cerkvi potekajo obnovitvena dela na 

koru in v zvoniku. Bog povrni vsem, ki 

pomagate pri tem projektu. 

 

Zahvala 

 

Veliko lepega sodelovanja je v župniji. 

Hva l ež en  s em B ogu i n  vs em 

sodelavcem: organistom, pevcem, 

bralcem, ministrantom, ključarjem, 

članom ŽPS, krasilkam, molivcem. 

Posebna zahvala mladim, ki z veseljem 

in občutkom sodelujejo pri veroučnih 

dejavnostih. Topla zahvala tistim ljudem, 

ki skrbite za vse, kar se dogaja v 

župnišču in ob njem. Bog povrni! 

 

Srečanje članov ŽPS, 

14.10.2021 
 

Na srečanju so si sledile naslednje 

točke: 

- Pregled slik starega in prenovljenega  

 oltarja v cerkvi na Kompolju. 

- Pregled načrtov za obnovo cerkve na 

 Topolovcu (zidne vezi) 

- Pregled delovanja župnije v času 

 korone in sedaj 

- Pregled nadaljnjih dejavnosti v župniji: 

 mladinske maše, posebne 

 nedelje (npr. zahvalna), posebne 

 priložnosti (zlate poroke). 

- Duhovni vikend z mladimi v Leničevem 

 domu, zadnji vikend oktobra. 

- Pogovor o obhajanju dneva spomina 

 na mrtve, časovnica bo v napovedniku. 

- Na zahvalno nedeljo bomo obhajali 

 zakonske jubileje. 

- Podprli smo zamisel o mini romanjih. 

 

Posebej smo pozdravili nove člane, ki 

predstavljajo mladino in veroučne 

voditelje.           Zapisala: Špela Borštnar 

https://katoliska-cerkev.si/

