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Napovednik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETO   USMILJENJA  
 

12.6.   11. Nedelja med letom 
18.6. Romanje bolnikov na Brezje  
19.6.   12. Nedelja med letom;  

maša jubilantov, Zaplaz, 16h 
           Blagoslov kapelice s kipom 

fatimske gospe ob križu ob 
Vejeršci (Mirna)  

25.6. Mašniško posvečenje v stolnici 
 (NM), ob 10h  

26.6. 13. Nedelja med letom 
           Nova maša, Gabrovka, 10h 
27.6.  Ministrantski dan, Čateške toplice 
3.7.    14. Nedelja med letom, nedelja 

Slovencev po svetu 
           Grozdetov shod na Zaplazu, 16h 
 

 Skrb za ureditev cerkve: 
19.6.   Dolenji Boštanj 61-70 
26.6. Dolenji Boštanj 71-80 
3.7.    Dolenji Boštanj 81-90 

 Sveti zakon sta skelnila: 
 Aleš Mrgole in Ivana Krištofić, 
župnija Tržišče 
Dejan Bojanec in Tjaša Jerše, 
župnija Št. Peter – Otočec 
Čestitke in obilo blagoslova. 

 
 V krstu prerojeni: 

Nejc Knez, Vrh pri Boštanju 6. 
Čestitke in veliko veselja! 
 

 Romanje na Brezje 
V soboto, 18. junija bo vsakoletno 
romanje na Brezje. Odhod ob 
6.30h iz Sevnice. Informacije: 
Tončka Lindič, tel.: 031 673 504. 
 

 Nova maša v dekaniji 
         Nova maša bo v župni j i 
            Gabrovka in sicer v nedeljo 26. 
            junija ob 10h. Novomašnik je 
            Boštjan Kotar KR (križniški red).  
             

 Novomašniki naše škofije 
            Matej Gnidovec, Žužemberk 
            Boštjan Gorišek,  Ajdovec 
            Štefan Hosta, Šentjernej 
            Roman Ivanetič, Semič 
            Vse novomašnike priporočamo v 
            molitev. 

    
V počitniških dneh bo maša ob 
nedeljah samo ob 8h.  

Boštanjski zvon, glasilo župnije  Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098 
Internet stran : 

Izdaja in odgovarja : Fonzi ŽIBERT župnik, Boštanj 16, 8294BOŠTANJ 
 81 - 49 - 710  (031) 665 - 483  alfonz.zibert@rkc.si 

 http://zupnija-bostanj.rkc.si 
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Gledam sestavljanko, ki sem jo prejel 
ob srebrni maši.  
Nagovarjajo me slike podružnic, 
razporejene v polkrog.  
Res, veliko je bilo takih polkrogov, ko 
smo se srečevali …; pri bogoslužju ali 
pri obnovitvenih delih. 
Videti je, da so stavbe žive, da zanje 
nekdo skrbi. 
Meni osebno je še bolj pomemben tisti 
polkrog, ki je sestavljen iz nas. 
In sem preprosto hvaležen. 
Vrstili so se zaključki: zakonska 
skupina, geštalt skupina, veroučne 
skupine, pevci … 
Čutil sem, kako dragoceni so odnosi.  
In, ne zamerite, včasih je dobro pustiti 
dejavnosti malo ob stran. 
In pustiti, da se zavemo odnosov, 
bližine (ali oddaljenosti). 
Često ljudje pobegnemo pred bližino …
In to tako, da smo dejavni. Zelo 
dejavni! 
Tako imaš izgovor, da nimaš časa … 
Ja, hvaležen sem, da se nismo samo 
izgovarjali in bežali. 

Po drugi strani pa, zavedam se, da smo 
samo človeška bitja. Nepopolna. 
In vem, da morate vi shajati z mojimi 
nepopolnostmi, jaz z vašimi.  
Popolnega sveta ni. Popolnih ljudi ni. 
Saj poznate tisto:   
Če hočeš imeti popoln svet, se moraš 
znebiti ljudi! 
V tem smislu sem hvaležen za 
nepopoln svet, zase in za vas, kakršni 
smo. 
Posebna hvala ožjim sodelavcem. 
Lepo je čutiti bližino. 
 

Dobri ljudje, smo skupaj ob dobrem 
pastirju … 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 12.6. 11. med letom Boštanj 8 
Za župnijo 
+Alojz Lisec, Jožefa, Alojz, 
Angela Sirk 

  Eskil, m Boštanj 10 
+Amalija O, Jože, Neža Lisec 
+Alojzija, Anton, Alojzij Hro-
vat 

   Log  Po namenu 
Po 13.6. Anton, r cu Log 18 +Matej Kovač, 30d 

   Kompolje 19 Matjaž Prosenik O, Anton, 
Mihaela Judež 

To 14.6. Valerij in Rufin, m  Log 18 +Angela Čretnik, Jože in 
Jožefa Kozole 

   Šmarčna 19 +Miran Felicijan O, starši Feli-
cijan, Vrhovšek 

Sr 15.6. Vid (Vitomir (m) Log 18 +Jože Sever O, Ana in Leopold 
   Boštanj 19 +Roman Novšak 

Če 16.6. Beno, š Boštanj  19 +Franc Simončič 
Pe 17.6. Rajner, samotar Boštanj 7 +Frank Možic in dobrotniki  
So 18.6. Gregor Barbarigo, š   +Pepca Andolšek 

Ne 19.6. 12.  med letom Boštanj 8 
Za župnijo 
+Bojan O, Stane Novšak, 
Žveglič  

  Romuald, r Boštanj 10 +družina Lisec, Emil Rupnik  
   Log  Po namenu 

Po 20.6. Adalbert, š Boštanj 7 +Pepca Andolšek 

To 21.6. Alojzij Gonzaga, r Log 18 +Pavla Žnidaršič O, Kurt Sta-
uder 

   Boštanj 19 +Anton Veteršek O, Angela 
Sr 22.6. Pavlin iz Nole, š Log 18 +Marija Vintar, 30d 

   Boštanj 19 +Ivanka Povše, Anton Dolni-
čar  

Če 23.6. Jožef Cafasso, r. Kompolje 18 +Maks Jošt 
   Boštanj 19 +Minka Možic, O, +Možic 

Pe 24.6. Rojstvo J. Krstnika   +Ivan Rešeta 
So 25.6. Viljem; dan državn.   Za vse rajne 

Ne 26.6. 13. med letom Boštanj 8 
+Anton, O in +Simončič 
+družina Stopar; +Stanko 
Možic,O 

  Srebrna maša Studenec ! 10 Za župnijo 
  Vigilij, š Log  Po namenu 

Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.  
 Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 19.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 19.00 . 

Obvest i la   
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Ob srebrni maši 
Hvala za vsa voščila, molitve, take in 
drugačne darove. Za tisti košček 
sestavljanke, ki ga vi dajete v sliko 
celotne župnije. Ne mislim toliko na 
tehnične stvari, pač pa bolj na to, kar 
nas povezuje, kar čutimo in doživljamo. 
In kar je pravzaprav težko reči z 
besedami. 
Ob srebrni maši sem povedal, da nisem 
rad prišel v Boštanj. 
Zdaj pa ponavljam: rad sem tukaj. 
Hvaležen za toliko in take sodelavce. 
Zavedam se, da ni povsod tako. 
Hvaležen za toliko in takega petja. 
Vem, da ni povsod tako. 
Hvaležen za vezi in bližino. 
Vem, da so duhovniki marsikje precej 
sami in osamljeni ... 
 
V tem mesecu bom imel srebrno mašo 
tudi v domači fari, na Studencu. In potem 
še kje. Sestavljanka pa je v Boštanju ...   
 

Ministrantski dan 
V ponedeljek, 27. junija, se minis-
tranti zberemo pred cerkvijo ob 10h. 
Vrnemo se popoldne okrog 17h. Pro-
sim, da se zaradi lažje organizacije 
prijavite. Ob tej priložnosti se zahva-
lim vsem ministrantom za njihovo 
služenje, ki ni samoumevno. Bog 
povrni staršem, saj brez vaše podpo-
re tega sodelovanja ne bi bilo. 
Dobro se je zavedati tudi, da župnik 
ne more »zagotavljati« ministrantov. 
Ministrante lahko »daste« tisti, ki ima-
te otroke, tako preprosto je to (če bi 
jaz imel svojo družino in otroke, bi 
najbrž moji otroci bili ministranti .) 
Tako pa smo v župniji glede minis-
trantov popolnoma odvisni od staršev 
in družin. S hvaležnostjo se spomnite 
tega, ko vidite ministrante pri obre-
dih!  In Bog povrni vsem, ki ministran-
tom ob kaki priložnosti namenite kak-
šen priboljšek …  


