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Napovednik 
 

31.1. 4. nedelja med letom. Nedelja 

 Božje besede. Sv. Janez Bosko. 

 Blagoslov sveč. Blagoslov svetega 

 Blaža. 

2.2. Jezusovo darovanje – Svečnica. 

 Blagoslov sveč.  

3.2.  Blagoslov svetega Blaža.  

9.2.  5. nedelja med letom 

11.2. Lurška Mati Božja; Svetovni dan 

 bolnikov 

13.2. redno srečanje ŽPS, pol osme 

14.2. 6. nedelja med letom. Sveti 

 Valentin. Blagoslov ob sv. 

 Valentinu. 

 

 Skrb za cerkev: 

7.2. Dolenji Boštanj 1-10 

14.2. Dolenji Boštanj 11-20 

21.2. Dolenji Boštanj 21-30 

Tudi v času izrednih razmer skrbimo 

za to, da je cerkev čista in urejena. 

Bog povrni!  
 

 

 

 Dela: 

Priporočamo se za darove glede del 

na Kompolju (restavriranje oltarjev)  

in del na Logu (prenova zakristije in 

kora), pa tudi za darove pri 

vzdrževanje župnije. Bog povrni! 

Napovednik  

 Verouk: 
Poteka preko spleta. Vse informaci-

je imate na spletni strani župnije. 

Veroučni listki so na voljo v cerkvi 

med tiskovinami.  

Veroučni voditelji se res trudijo, ko 

pripravljajo gradivo, prav je, da to 

spoštujemo in sodelujemo po naj-

boljših močeh. Ko bodo razmere 

dopuščale, bodo veroučni voditelji 

pregledali vse, kar je bilo dano na 

spletu kot gradivo in kot naloga.  

 

 

 Naročila za svete maše: 

Sveto mašo  lahko rezervirate in  

naročite brez prihoda v župnišče 

(mobi, mail) … 

 

 

 Zahvala: 

Hvala vsem,  ki ste še darovali za 

sedežnino, ogrevanje ali za druge 

župnijske namene. 

Darove lahko prispevate na različne 

načine; preko TRR (na zadnji strani 

zvona), župnijski nabiralnik ali oseb-

no. osebno). 

 

 

 Otroški ofer: 

Otroci ste v nabiralniku za »otroški 

ofer« zbrali 85,15 Eu. Bog povrni!  
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Prva polovica februarja je vsa v 

znamenju prošnje za zdravje. Ob 

godu svetega Blaža prosimo za 

zdravje grla in našega dihalnega 

sistema. Na prošnjo svetega 

Blaža, škofa in mučenca, naj te 

Bog varuje bolezni v grlu in 

vsakega drugega zla. V imenu 

Očeta in Sina in Svetega duha. 

V času epidemije se v polnosti 

zavedamo, kaj pomeni, da so 

naša dihala zdrava, neokužena. 

Ob godu Lurške Matere Božje se 

zatekamo k njej, ki jo kličemo 

»zdravje bolnikov«. In potem  

imamo sv. Valentina (v slovenšči-

ni Zdravko), h kateremu so se 

tudi priporočali za zdravje;     

posebno za očesno zdravje, za 

pravo notranje spoznanje, pa 

tudi v primeru psihičnih težav in 

božjasti. 
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V nedeljo, 31.1., bo pri sveti 

maši blagoslov sveč. Prav  

tako blagoslov svetega     

Blaža. Blagoslov bo potekal 

preko spleta. Lahko si doma pri-

pravite vse potrebno (sveče,   

blagoslovljeno vodo) in tako    

sodelujete pri blagoslovu. Tisti, 

ki boste pri bogoslužju, boste 

lahko tudi osebno prejeli blago-

slov. Blagoslovljene sveče v 

čast sv. Blažu bodo potem 

ves teden pri Marijinem   

oltarju. Zraven bo blago-

slovna molitev in lahko si 

bos te  sami  pode l i l i          

blagoslov (npr. družinski člani). 

Blagoslov sveč in blagoslov sve-

tega Blaža bo kot veleva tradicija 

tudi med tednom (2. in 3.       

februarja).  
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Razpored svet ih  maš  

Ne 31.1. 
4. nedelja med  

letom 
    Za župnijo 

    

Verski tisk 

Janez Bosko, ru 

Blagoslovi 

Molitve za rajne 

    

+Ciril O, Marija Udovč 

+Alojz Lisec O, Jožefa,  

+Lisec, Rak 

+Marija, Štefan Koštrun, O 

Po 1.2. Brigita, opatinja     +Franc Drobnič SDB, 30. d. 

To 2.2. 
SVEČNICA 

Blagoslov sveč 
    +Marija, Franc Žnidaršič 

Sr 3.2. 
Blaž, škof, muč. 

Blagoslov grla 
    

+Fani Kodrič, 7. d. 

+Jože Kantužer, r. d. 

Če 4.2. Gilbert, škof     +Zagrajšek, +Blaž Zagrajšek 

Pe 5.2. Agata, d. m.     Za zdravje in notranjo moč 

So 6.2. Japonski mučenci     +Štefka Štempelj, 30. d. 

Ne 7.2. 
5. nedelja med  

letom 
    Za župnijo 

    
Rihard 

Molitve za rajne 
    

+Branko Gračner, 30. d.; 

+Ana in Jožefa Pfeifer, Ana in 

Matija Kuhar 

   Log   +Albert Žnidaršič, pogreb 

Po 8.2. 
Hieronim Em., r  

Prešernov dan 
    +Živko Poljšak, O 

To 9.2. Apolonija, m     +Ana Kovač, 30. dan 

Sr 10.2. 
Sholastika,  

redovnica 
    

+Valburga Šalamon, 7. dan 

+Jože Lindič, r.d. 

Če 11.2. Lurška Mati Božja     
V zahvalo za zdravje in za 

duh. poklice 

Pe 12.2. Humbelina, r.     +Anton Šikovec 

So 13.2. Jordan Saški, r     
+Albert Žnidaršič, 7. dan 

+Jožef  Kovač, r. d. 

Ne 14.2. 
6. nedelja med  

letom 
    Za župnijo 

    
Valentin, m 

Molitve za rajne 
    

+Marjan Knez, O 

+Jožefa Kodeh, Angela Vračun 

     Poročni obred 

Župnija se je preselila na splet! http://zupnija-bostanj.rkc.si/  

Prenos bogoslužja preko Facebooka: Župnija Boštanj: (20.00, 10.00)  

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

Obvest i la  
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Sv. Blaž 
 

je zavetnik zdravnikov, mavčarjev, 

trgovcev z volno, tkalcev, krojačev, 

strojarjev, čevljarjev, klobučarjev, pekov, 

domačih živali in konj ... sv. Blaž je tudi 

eden od štirinajstih pomočnikov v sili: 

priprošnjik proti boleznim v grlu, kašlju, 

boleznim mehurja, krvavitvam, zobobolu 

… 

Odprta cerkev 
 

Naša cerkev je odprta za osebno 

molitev. Na voljo so svečke pri Marijinem 

oltarju. Zadaj so na voljo tiskovine. 

Otroci boste našli med tiskovinami 

nedeljske listke za liturgični zvezek. Na 

voljo je Pratika, Marijanski koledar in 

žepni koledarček. Svoj dar pustite v 

na b i r a l n i k u  ( » T i s k o v i n e« ) .  M ed 

tiskovinami je na voljo tudi ponatis knjige 

Hrepenenje po sebi. 

 

Bogoslužje 
 

Poteka preko spleta. Hvala, da s svojo 

udeležbo in molitvijo ustvarjate duhovno 

občestvo. Bog povrni vsem, ki darujete 

za svete maše, bodisi za rajne ali po 

drugih namenih.  

 

 Darovi za svete maše : 

+Fani Kodrič: Marija Kodeh (2), Sin 

Lado z Jelko, vnukinja Darja z 

družino, vnuk Robi s Sabino, Cirila in 

Mihael Beraus, Nika in Peter 

Pokljukar, družina Lah. Gabrijela in 

Mili Rupnik.  Vsem Bog povrni!  

Blagoslov sv. Blaža 

Za Blažev blagoslov duhovnik vzame dve 

sveči, povezani v obliki križa, jih približa 

vratu vernika  

in moli posebno molitev.  

V izrednih razmerah si lahko blagoslov 

verniki podelite sami. 

 

Na prošnjo svetega Blaža,  

škofa in mučenca, 

naj te Bog varuje  

bolezni v grlu 

in vsakega drugega zla. 

V imenu Očeta in Sina  

in Svetega duha. 

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

