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Napovednik 
 
 
 
 
 
 
 

LETO   USMILJENJA  
 

31.1. Sklep božične veroučne dobe. 
Blagoslov otrok. Blagoslov sveč. 
Nedelja svetega pisma. 

2.2. Jezusovo darovanje, svečnica 
3.2. Blagoslov svetega Blaža, pri maši 
7.2. 5. Nedelja med letom. Blagoslov 

svetega Blaža, po maši 
Obred pepeljenja 

10.2. Pepelnica, začetek postnega časa.  
14.2. 1. Postna, obred pepeljenja 
21.2. 2. Postna 
21.3. Romanje dekanije Trebnje v 

stolnico 
 

 Skrb za ureditev cerkve: 
 
 

 Razpored verouka:  
 
 
 
 

 V krstu prerojeni: 
Neža Mikolič, Osrečje 20, Škocjan; 
Tinkara Šoln, Hrastje 8a, 
Grosuplje (23.1.) 
Čestitke in veliko veselja z otroki. 

 
 Zaspali v Gospodu: 

+Marija Mahnič, r. 6.12.1920, 
bivala DUO Impoljca. 

+Stanislav Sotlar, r. 4.2.1928,  
bival Dolenji Boštanj 44. 

Naj rajni počivajo v miru 
 

PRIPRAVA  
NA SVETI KRST 2016 

    

18. 03. ob 19h, Sevnica  
22. 04. ob 20h, Boštanj 
10. 06. ob 20h, Sevnica 
 
 

PRIPRAVA NA ZAKON  
za zaročence 2016 

 
 

10. 03. in 17. 03. ob 19h, Boštanj 
14. 04. in 21. 04. ob 19h, Sevnica 
02. 06. in 10. 06. ob 19h, Boštanj 

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 

Napovednik  

Bila je služkinja 
leto XXVII                   FEBRUAR    2016         številka 3 

1857 1509 

Nikoli ne bo prišla na naslovnico. Ne 
bomo brali njenega življenjepisa, ker 
ga nihče ne bo napisal. Tako 
življenje, zdi se, nikogar ne zanima. 
Tako življenje ni uspešno, ni 
pomembno. 
Ni bila bogata. Ni bila imenitnega 
rodu. Ni bila opazna. Nič od tega … 
Bila je služkinja. S trinajstimi leti. 
Potem dekla, ali kakor hočete, služila 
je pri raznih gospodarjih, da je 
preživela. 
Bila je nezakonski otrok. Oče ni 
priznal te male deklice. Tako je šla po 
svetu. Najprej z mlado nezakonsko 
mamico, nato se je morala znajti 
sama. S trinajstimi leti. Služkinja. 
Ne bomo vedeli o njeni bolečini, o 
bolečini otroka, punčke … Ki nima 
očeta, nima otroštva, nima doma … 
Lahko samo slutimo, samo slutimo … 
Imel sem srečo, da sem jo nekajkrat 
videl. Njene zgodbe nisem poznal. 
Oktobra so mi povedali, da bo umrla. 
A ni mogla umreti. Trajalo je do 

januarja. Osebju, ki so skrbeli za njo, 
se je smilila. Meni tudi. Kaj je bilo 
to, da ni mogla umreti? Nihče ne ve. 
Ob pogrebu mi je neka gospa rekla: »
Meni je bila kot mama …« 
Sestra, ki je zanjo skrbela, mi je 
povedala, da je pred smrtjo 
izgovarjala eno samo besedo: »Ate, 
ate …« 
Ta njena zgodba mi odpira veliko 
vprašanj. Odpira pa mi tudi oči in 
srce, da bi čutil, kako velike so 
zgodbe »služkinj« in »nepomembnih« 
ljudi. 
 
S to zgodbo grem v postni 
čas. V čas, ko se 
o d p o v e d u j e m o 
pomembnim in 
velikim zgodbam in 
preprosto čutimo 
vsakdanje, majhne, 
neopazne stvari. 
Tiste stvari, ki imajo 
dušo.  
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Razpored svet ih  maš  

Ne 31.1. 
4. nedelja med 
letom 

Boštanj 8 
+Martin Mrvič 
+Alojz Lisec O, Jožefa, 
Agata 

  Janez Bosko Boštanj 10 +Jožefa, Janez Podlipnik 
+Kurt Stauder 

   Log  Po namenu 
Po 1.2. Brigita, opatinja Log 17 +Slavi Šlogar 

   Boštanj 18 +Alenka Šet 

To 2.2. SVEČNICA Boštanj 18 +Ivan Žnidaršič, 30 d 

Sr 3.2. Blaž, škof, mučenec   Konf.: duh. poklici 
   Boštanj 18 +Franc Simončič 

Če 4.2. Gilbert, škof Boštanj 17 
+Neža  Blatnik 
+Terezija Ganc 

Pe 5.2. Agata, d. m. Boštanj 8 +sestre, brate Kranjc 

So 6.2. Japonski mučenci Boštanj 17 +Frank Možic, 30 d 

Ne 7.2. 
5. nedelja med 
letom 

Boštanj 8 Za župnijo  
+Marija, Štefan Koštrun 

  Rihard Boštanj 10 +Janez Šuster O, +Marolt 

Po 8.2. 
Hieronim Em., r 
Prešernov dan 

  Za zdravje 

To 9.2. Apolonija, m Kompolje 17 
Po namenu,  
+Angela Šober 

   Boštanj 18 +Roman Novšak 

Sr 10.2. Sholastika, 
redovnica 

Boštanj 18 +Ivan O, Jožefa Stopar 

Če 11.2. Lurška MB Boštanj 18 +Olga Tomažin 

Pe 12.2. Humbelina, r. Boštanj 19 +Andrej Vintar, st. Vintar 

So 13.2. Jordan Saški, r Šm 17 
+ Pavel Prebejšek O, starši, 
Neža Horjak 

   Boštanj 18 +Peter Stres 

Ne 14.2. 
6. nedelja med 
letom 

Boštanj 8 Za župnijo 
+Franc, Terezija Ganc 

  Valentin, m Boštanj 10 +Ana Pfeifer 
   Log  Po namenu 

Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.  
 Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 18.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 18.00 . 

Obvest i la   
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Zapisnik srečanja ŽPS, 
21. 1. 2016 

 

1.     Refleksija, pogled nazaj. 
2.    Molitev po naših namenih. 
3.    Sklep veroučnega polletja , 31.1. 
4.    Začetek posta zelo zgodaj, 10.2. 

Postna akci ja: nabiralnik za 
misijone, odpoved namenjena za 
lačne otroke, molitev. V postnem 
času je predviden peti križev pot; 
tretjo ali četrto nedeljo pa križev pot 
na Topolovec (peš). 

5.    Sveta vrata: romanje naše dekanije, 
12.3. 

6.    Glede Emavsa (28.3.) se uskladimo z 
župnijo Sevnica. 

7.    Letos mineva 20 let od blagoslovitve 
kapelice sv. Jurija v Dol. Boštanju. 
Ob tej priložnosti je predvideno 
srečanje Jurjevih pevcev.  

8.    Prvo obhaji lo je predvideno 
24.4.2016. Oratorijski dan za 
prvoobhajance se načrtuje 9.4.2016. 

9.    V maju romanje kipa Fatimske 
Matere Božje, sodelujemo z župnijo 
Sevnica. 

10. Potrebno je prenoviti spletno stran 
naše župnije. 

 

Zapisala: Franja Povše 
 

Postna spodbuda 
 

Solidarnost: V postnem času bomo 
skušali čutiti solidarnost z otroci, ki živijo 
v pomanjkanju: odpovedali se bomo 
kakšnemu priboljšku in dar namenili za 
lačne otroke. Temu bo namenjen 
nabiralnik v cerkvi. 

Molitev: Druga konkretna spodbuda pa 
je molitev. Vabljeni, da v postnem času 
vsak dan zmolite preprosto molitev Sveti 
angel. Po možnosti v krogu družine ali 
povezani  s kom, ki vam je blizu. Namen 
molitve je, da prosimo za varstvo v 
našem življenju, in da občutimo, da smo 
tudi mi drug drugemu angeli varuhi. 

 
 
SPOVED  - ZAKRAMENT 

USMILJENJA 
 

Razmišljanje o lastni grešnosti naj se 
začne z zavestjo o usmiljenem Očetu. 
V Kristusu, ki je obličje Očetovega 
usmiljenja, doživimo Boga kot 
dobrega pastirja; kot očeta, ki z 
notranjim veseljem sprejme nazaj 
mlajšega sina, a hkrati z občutljivo 
skrbjo pogovarja starejšega sina, da 
bi mu pomagal k spreobrnjenju v 
odnosu do brata (Lk 15). Odrešujoče 
lahko razmišljamo o grehu le z 
izkušnjo Boga, ki si želi odpustiti naš 
greh, ne pa kaznovati … 
Dobra priprava na zakrament sprave 
ni v čim daljšem seznamu slabih misli, 
besed in dejanj, čeprav mimo njih ne 
moremo, ampak v ugotavljanju 
najglobljih vzrokov. Te je treba 
poimenovati in nastaviti »sekiro« 
Božje usmiljene ljubezni prav na te 
korenine zla v sebi, da se tako z »roko 
dotaknemo usmiljenja« … 
 

Iz pisma škofov za postni čas 2016  


