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Nov župnijski logotip 
 

 
 

Ker živimo v dobi računalnikov, 
elektronskih pošt in brezstičnega 
poslovanja, je do neke mere pomembna 
tudi ta plat in podoba župnije. Zato sem 
v preteklih dneh pripravil župnijski 
logotip. Vsem vam je gotovo poznan 
logotip, ki je bil narejen ob 500-letnici 
župnije in 150-letnici cerkve, vendar od 
teh dveh obletnic, je minilo že kar nekaj 
časa in je prav, da ima župnija svoj 
logotip, ki ni vezan na neko obletnico in 
je vedno lahko uporabljen. Na logotipu 
so upodobljene vse lastnosti in prvine 
naše župnije. Modra vijuga predstavlja 
seveda Savo, ki določa dobršen del meje 
naše župnije. Nato temnejša zelena 
ravninska polja Dolenjega Boštanja in 
Kompolja s Šmarčno in seveda 
Boštanjski grič, ki predstavlja vse ostale 
griče naše župnije. Na tem griču je jasno 
izpostavljen in dvignjen križ, ki 
predstavlja našo farno cerkev Povišanja 
sv. Križa. Hkrati je križ tudi črka T v 
imenu, ki tako na simboličen način 
povezuje vse ljudi naše župnije. Križ je 
sestavljen in navpičnega trama in 
vodoravnega trama, ki pomenita 
povezanost med seboj (vodoravni) in 
povezanost z Bogom (navpični).  



28. Gala koncert radia Ognjišče 
Naš katoliški radio Ognjišče vsako leto že 28-tič 
zapored pripravlja gala koncert za svoje poslušalce. 
Vsako leto dvakrat napolnijo Gallusovo dvorano v 
Cankarjevem domu. Na koncertu se vedno 
predstavijo znani slovenski glasbeniki in orkestri in 
tudi sami radijci pripravijo vedno zanimiv in 
izviren program in tudi sami sodelujejo pri petju 
velikih slovenskih uspešnic ali svojih avtorskih del. 
Letos bodo ob spremljavi orkestra Slovenske vojske 
sodelovali naslednji glasbeniki: Pia Brodnik; Sara 
Briški Cirman – Raiven; Štefica Grasselli; Irena 
Vrčkovnik; Nuška Drašček; Nuša Derenda; Eva 
Černe Avbelj; Dinamitke (Alenka Godec, Simona 
Vodopivec Franko, Damjana Golavšek); Gregor 
Ravnik; Gašper Rifelj; Klemen Torkar; Robi Novak. 
K udeležbi na tem koncertu vabim tudi vas. Dragi 
farani. Župnijski sodelavci (pevci, organisti, bralci 
božje besede, ministranti, animatorji, kateheti in 
drugi) dobite koncert v zahvalo za vaše delo v 
župniji. Vsi ostalo pa se tudi lahko prijavite in je 
prispevek za vstopnico (20€) in avtobusni prevoz 
(10€). Rezerviran imamo 45 sedežni avtobus in tudi 
toliko vstopnic, tako, da pohitite s prijavo v 
župnišču, da, ne boste ostali doma. Avtobus bo iz 
Boštanja peljal ob 17.00. Udeležili se bomo koncerta 
ob 19.00 in se vrnemo okrog 22.00 nazaj domov. 
Študentje, lahko po koncertu ostanete v Ljubljani. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nekaj navodil ob mašnih namenih in 
svetih mašah 

Ker imamo ob petkih veroučna srečanja, se je 
pojavila manjša nevšečnost, da se verouk in 
večerna sveta maša skoraj prekrivata in moram 
sam prej zapustiti veroučno uro v razredu, ki ga 
poučujem. Zato bi predlagal, da bi imeli ob petkih, 
razen prvi petek v mesecu mašo zjutraj ob 8.00. 
Sicer naslednji petek bo še ob 18.00, ker je maša že 
naročena, potem naprej pa velja, da so maše zjutraj. 
Ob ponedeljkih, pa so me prosili na Logu, da bi 
bila maša vedno tam, tako, da ko naročate svete 
maše za pokojne imejte to v obziru. Še ena novost, 
ki jo boste videli pri svetih maša, pa je dopis (ob 
pogrebu) pomeni, to je mašni dar, ki je bil darovan 
pri pogrebu namesto cvetja. Tako, boste vi, kot jaz 
lahko bolj na tekočem, koliko maš je že opravljenih 
in koliko jih je morda še čaka.  

PONEDELJEK 

10. 10. Danilo 

18.00 + Albert Žnideršič (ob pogrebu) - 

LOG 

TOREK 

11. 10.  Janez XXIII 

18.00 Za zdravje—KOMPOLJE 

SREDA 

12. 10. Maksimilijan 

 

ČETRTEK 

13. 10.  Edvard 

18.00 Za srečno okrevanje po operaciji 

18.30 Seja ŽPS 

PETEK     

14. 10.  Kalist I. 

18.00 + Mimi Tabor obl. in sorodniki—       

                                                 ŠMARČNA 

SOBOTA Terezija 

15. 10.     Avilska 

18.00 + Alfonz Bobek obl. 

29. NAVADNA 

NEDELJA 

16. 10.  

8.00 Za farane 

10.00 + Alojz Podlipnik 

PONEDELJEK 

17. 10. Ignacij Anti. 

17.00 + Irena Knez (ob pogrebu) - LOG 

18.00 + Drago obl. ter Alojz in Ana  

                                                         Komac 

TOREK 

18. 10.  LUKA 

18.00 + Jože Zavrl (ob pogrebu) 

SREDA    Pavel  

19. 10.    od Križa  

18.00 + Jožefa in Matija Gunstek ter  

                              Stanislav Gunstek obl. 

ČETRTEK 

20. 10.  Irena 

 

PETEK  

21. 10.  Uršula 

8.00 Po namenu 

18.00 sestanek za starše birmancev 

SOBOTA   Janez 

22. 10.   Pavel II. 

15.00 Poroka 

18.00 + Fani Novak (ob pogrebu) 

30. NAVADN 

NEDELJA         

23. 10.   misijonska 

8.00 + Pavle Vovk obl. in Franc 

10.00 + Matija Novšak obl. in družina  

                                                           Knez 

         + Anton Žnidaršič obl.  

Svete maše med 10. 10 2022 in 23. 10. 2022 

Misijonska nedelja 
Pred nami je misijonska nedelja, ko smo povabljeni, 

da podpremo naše misijonarje. Pri sveti maši se jih 

bomo spomnili v molitvi in priprošnji k Bogu za 

blagoslov njihovega dela. Pri nabirki pa bomo lah-

ko tudi na konkreten način, s svojim darom podprli 

njihovo delo v misijonih. Vsa cerkev mora biti misi-

jonska, če ni več te razsežnosti, potem je to mrtva 

cerkev, imejmo to v mislih in se večkrat spomnimo 

naših misijonarjev.  

Čiščenje in krašenje cerkve:  

15. 10.: Radna 

22. 10.: krasijo za poroko 


