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Napovednik 
 

14.2. 6. nedelja med letom. Sveti 

 Valentin. Blagoslov ob sv. Valentinu 

17.2. Pepelnica. Začetek postnega časa. 

 Obred pepeljenja 

21.2. 1. Postna nedelja 

28.2. 2. Postna nedelja 

7.3. 3. postna nedelja  

 

 Skrb za cerkev: 

21.2. Dolenji Boštanj 21-30 

28.2. Dolenji Boštanj 31-40 

7.3. Dolenji Boštanj 41-50 

Tudi v času izrednih razmer skrbimo 

za to, da je cerkev čista in urejena. 

Bog povrni!  

 

 Verouk: 

Poteka še naprej preko spleta. Vse 

informacije imate na spletni strani 

župnije. Veroučni listki so na voljo v 

c e r k v i  m e d  t i s k o v i n a m i .  

Veroučni voditelji se res trudijo, ko 

pripravljajo gradivo, prav je, da to 

spoštujemo in sodelujemo po 

najboljših močeh. Ko bodo razmere 

dopuščale, bodo veroučni voditelji 

pregledali vse, kar je bilo dano na 

spletu kot gradivo in kot naloga.  
 

 

 

Napovednik  

 Pepelnica:  
V postni čas bomo letos vstopali 

bolj individualno kot običajno. Vab-

ljeni, da si doma pripravite pepel in 

blagoslovljeno vodo. Tako boste 

lahko sledili obredu, ki bo potekal 

preko spleta. V družini boste  potem 

opravili obred pepeljenja. Tisti, ki ste 

sami, pa boste obred lahko opravili 

sami.  
 

 ZOOM - duhovne vaje: 
Postne duhovne vaje v vsakdanjem 

življenju (PDVŽ) bodo potekale pod 

geslom »Iščite Gospoda, dokler se 

da najti.« (Iz 55,6). PDVŽ potekajo 

po različnih krajih po Sloveniji, s 

tedenskim srečevanjem v skupini, 

preko spleta (zoom). 

Letošnje PDVŽ bodo potekale z   

virtualnimi srečanji skupin (zoom 

okolje). Izkušnja kaže, da je mogoče 

tudi na tak način vstopiti na pot   

duhovnih vaj. Na srečanju skupine 

boste prejemali odlomke Božje   

besede in potrebne napotke. 

Več inforrmacij: https://katoliska-

cerkev.si/postne-duhovne-vaje-v-

vsakdanjem-zivljenju-pdvz-iscite-

gospoda-dokler-se-da-najti-iz-556  
 

 

 Priprava na zakon: 

Predvidevamo, da bomo aprila, 

maja in junija lahko izvedli pripravo 

na zakon. Datumi bodo predvido-

ma znani po 15. februarju in bodo 

objavljeni na spletni strani.  
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Ves čas sem hotela rešiti stvari iz 

otroštva in to na silo. Hotela sem na 

vsak način, da se rešim tistih travm. 

Zdaj pa imam molitev, stik z Bogom. 

Nekako sem popustila. Glej, začuda, 

narava dela sama. Stvari se same 

»šlihtajo«. Otroštvo ni več pomembno. 

Ne boli več. In, joj! Koliko lepih stvari 

vidim, ki jih nisem nikoli videla!   

Čutim jih. Doživljam jih … 

Eno najlepših sporočil v zadnjem času. 

Večkrat sem ga prebral. Tako resnično 

je. 

Postni čas je odličen izziv ne samo za 

zunanji post, temveč za samo vsebino 

posta. Post, kakršenkoli že je, nima 

nobenega smisla, če nas ne drži v stiku. 

S seboj in tvojim Bogom. Če ni vertika-

le, potem bo samo mučenje. 

Jezusovih 40 dni v puščavi je model 

posta. Biti v stiku s seboj in z Bogom. 

Nekje zadaj bomo seveda slišali vse tiste 

stvari, ki nam bodo šepetale, da bi nam 

lahko šlo bolje. Ukvarjaj se s kruhom 

(hrano), ukvarjaj se s poslom in denar-

jem, ukvarjaj se s selfiji in razkazova-

njem! Po domače povedano, pojdi 

stran od sebe, ne imej stika s seboj! 

In kaj se zgodi? Ko nismo v stiku s se-
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boj, nas stvari/ljudje/dogodki začnejo 

motiti in obremenjevati. Spomnite se 

na uvodno zgodbo. Če nismo v stiku s 

seboj, se bomo pač z nečim nezado-

voljni. Ali s hrano, ali s poslom ali pa s 

podobo o sebi …. In tako pademo v 

krog nenehnega jamranja. 

Zanimivo, da vse duševne bolezni izha-

jajo iz tega temelja: nekaj me moti, 

nisem zadovoljen. Nisem zadovoljen s 

svojim otroštvom, s svojim partnerjem, 

s podobo o sebi … Nisem zadovoljen s 

svojim otroci … Nisem zadovoljen s 

politiko … Nisem zadovoljen … Seve-

da ni nič narobe, če kdaj ne boste za-

dovoljni. Tu govorimo o kronični zade-

vi. In to privede do psihičnih bolezni, 

depresije, itd … 

Tako, 40 dni odlične priložnosti, da 

skrbimo za svoje duševno zdravje. Brez 

stika ga ne bo.  

Stik 

https://katoliska-cerkev.si/postne-duhovne-vaje-v-vsakdanjem-zivljenju-pdvz-iscite-gospoda-dokler-se-da-najti-iz-556
https://katoliska-cerkev.si/postne-duhovne-vaje-v-vsakdanjem-zivljenju-pdvz-iscite-gospoda-dokler-se-da-najti-iz-556
https://katoliska-cerkev.si/postne-duhovne-vaje-v-vsakdanjem-zivljenju-pdvz-iscite-gospoda-dokler-se-da-najti-iz-556
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Razpored svet ih  maš  

Ne 14.2. 
6. nedelja med  

letom 
    Za župnijo 

    
Valentin, m 

Molitve za rajne 
    

+Marjan Knez, O 

+Jožefa Kodeh, Angela  

Vračun 

Po 15.2. Klavdij, r     

+Marija, Stane Blas O, +Blas, 

Juntez 

+Pavel Prebejšek O, sor. 

To 16.2. Filipa Morieri, r     

+Marija Šošterič, st. Zavrl,  

Stanislav Možic 

+Vincenc Podpadec, O 

Sr 17.2. Pepelnična sreda     +Slavica Erjavec O in sor. 

Če 18.2. Frančišek Regis, m.     
+Ana Kovač O, starši, Franc 

Kovač, Pompe 

Pe 19.2. Konrad, s     +Vida Medved 

So 20.2. Sadot, m     +Ivan Kocjan, r.d. 

Ne 21.2. 1. POSTNA     Za župnijo 

  
Peter Damiani, cu 

Molitve za rajne 
    

+Anton Novšak 

+Franc Vovk O, Pavle, st. 

Klanšek 

Po 22.2. Sedež ap. Petra      +Jože Papež, pogrebna 

To 23.2. Polikarp, š     +Jože Papež, pogreb 

     +Alojzija Podlogar, O 

Sr 24.2. Matija, apostol     

+Fani Kodrič, 30. d, Pavel  

Kodrič in Karel Grilc, O 

+Klemen Kovač, r.d. 

Če 25.2. Valburga, o     +Brigita Cizerle 

Pe 26.2. Aleksander, š     +Jože Beršnjak, O 

So 27.2. Gabriel ŽMB, r     +Nande Železnik, O 

Ne 28.2. 2. POSTNA     Za župnijo 

  
Roman, opat 

Molitve za rajne 
    

+2 Franca Simončič, Ana, 

Terezija Kladič 

       Po namenu 

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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 Naročila za svete maše: 

Svete maše zaenkrat še potekajo 

preko spleta.  O morebi tn ih 

spremembah boste obveščeni na 

spletni strani župnije.  
 

 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 

osebno. osebno).  
 

 �Dela: 

 Na Logu je uspešno zaključena  

prenova celotne zakristije. Bog 

povrni vsem, ki ste sodelovali pri tem 

projektu. Najlepša hvala pa loškemu 

ključarju g. Branku Knezu, ki je vodil 

in usklajeval vsa dela. Priporočamo 

se za darove. Prav tako se 

priporočamo za darove glede del na 

Kompolju. Restavriranje oltarja sv. 

Mihaela smo prijavili tudi na državni 

razpis in je zadeva v božjih rokah.  

Bog povrni tudi za darove pri 

vzdrževanju župnije. 

 

 Zaspali v Gospodu: 
+Albert Žnidaršič, r. 28. 10. 1941, 

bival Log 1, u. 28. 1. 2021, p. 07. 02. 

2021 (Log). 

Domačim iskreno sožalje. Naj rajni 

počivajo v miru! 

Darovi za svete maše: sestra Jožica, 

Mojca z družino, Berto z družino, 

Jelka z družino, Betka z družino, 

sestrične in bratranca Žnidaršič iz 

Drenovca, družina Marin, družina 

Sovinc.  Vsem Bog povrni! 

Vsaka kriza je preizkušnja, v kateri se 

pokažejo dobre strani, razkrijejo pa 

tudi usodne pomanjkljivosti. 

Preizkušnja nam nastavi ogledalo, v 

katerem vidimo svoj pravi obraz. 

Nekaj podobnega se v tej krizi dogaja 

tudi z nami kot člani te države.  

Imamo namreč dve možnosti. Prva je, 

da stopimo skupaj, si pomagamo in se 

odpovemo običajni tekmovalnosti in 

napetostim. Stanje je podobno vojni, 

ko zreli državljani pozabijo na 

siceršnje spore in zamere in združeno 

nastopijo proti skupnemu sovražniku. 

Tokrat je tak sovražnik virus. Druga, 

neprimerno slabša izbira pa je, če 

tega ne zmoremo, ampak vsakdo misli 

samo na svoje koristi in izkorišča 

krizo za svojo uveljavitev, tudi na 

škodo najbolj ogroženih.  

V krizi, ki jo prebolevamo, je veliko 

primerov nesebičnega žrtvovanja iz 

odgovornosti in ljubezni do bolnih in 

vseh, ki jih je epidemija prizadela. 

Tem gre naše občudovanje, priznanje 

in zahvala. Žal pa je tudi preveč 

nasprotnega ravnanja: 

 neodgovornega omalovaževanja 

nujnih ukrepov, nenehnega vzbujanja 

dvomov v njihovo koristnost, 

pozivanja k njihovemu nespoštovanju 

in blatenja ugleda tistih, ki nosijo 

najtežjo odgovornost za to, da bi s čim 

manjšimi žrtvami prebrodili krizo. 

Seveda se s tem kriza samo podaljšuje 

v škodo nas vseh. 

 

(Iz postnega pisma škofov) 

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

