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Napovednik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETO   USMILJENJA  
 
14.2. 1. Postna, obred pepeljenja 
21.2. 2. Postna 
28.2. 3. Postna 
6.3. 4. Postna. Postni nagovor 
gostujočega duhovnika 
9.3. Priprava na zakon, Boštanj, 19h 
12.3. Sveto leto: Romanje dekanije 
Trebnje v stolnico 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 
14.2. Dolenji Boštanj 131-144 
21.2. Radna 
28.2. Konjsko 
7.3. Jablanica 
 

 Razpored verouka:  
19.2.   5-8r 
26.2.  Počitnice 
4.3.    1-4r 

 V krstu prerojeni: 
Maj Pavlin, NHM 27, Sevnica. 
Iskrene čestitke! 
 

 Zaspali v Gospodu: 
+Štefanija Vrtovšek, r. 20.12.1942, 
bivala Kompolje 24a. 
Naj počiva v miru! Svojcem 
iskreno sožalje. 
 

 Zaspali v Gospodu: 
Štefka in Tonika (2), vnuki, brat in 
sestre z družinami (3), Jerajevi, 
Knezovi,  družina Oreškovič 
(Šentjanž), Železnikovi (Kompolje), 
Jazbinšek in Oblak (Kompolje), 
člani ŽPS Boštanj. 
Vsem darovalcem Bog povrni!    
 

PRIPRAVA NA SV. KRST 2016 
18. 03. ob 19h, Sevnica  
22. 04. ob 20h, Boštanj 
10. 06. ob 20h, Sevnica 

 

PRIPRAVA NA ZAKON 2016 
09. 03. in 16. 03. ob 19h, Boštanj 

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

 
Pri prvem terminu priprave na zakon je 
prišlo do spremembe! 
Zaradi narave dela se je na srečanja 
nujno vnaprej prijaviti. 

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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Te dni pretresa raziskava. 
Propad Mure na delavcih pustil hude 
duševne brazgotine 
Preseneča kar nekaj stvari. Med 
drugim to, da gre za »za prvo tovrstno 
obsežnejšo raziskavo pri nas… » 
Toliko teh zgodb imamo, tudi v naši 
Občini, precej pozna je ta raziskava, se 
mi zdi … (vseeno, hvala Bogu zanjo). 
Nadalje, da to pravzaprav vsi vemo, 
oziroma ve vsak, ki vsaj malo čuti ali 
bi rekel, ima vsaj malo srca. Ali vesti, 
bi rekli včasih. 
Nadalje, da nekateri precej jasno povedo, 
da je te podatke sicer koristno pogledati, 
spremenilo pa se ne bo nič, saj je logika 
kapitala močnejša. Ironično pa je, da so 
se zganili ekonomisti: kolikšna je 
finančna škoda, ki so jo povzročili slabi 
odnosi … Seveda, vse slabe odnose je 
treba plačati: ljudje so bolni, neučinkoviti, 
in tu vstopa zdravstvo, sociala, itd ...  
Tisto, kar se je mene osebno najbolj 
dotaknilo, pa so zgodbe ljudi. Ena od 
zgodb pripoveduje, da ni toliko bolela 
izguba službe, pač pa, da vodilni niso 
imeli obraza. Ni se jim zdelo vredno 
stopiti do delavca kot človek k človeku … 
 
Pa smo tam. 
 

Ko se Jezus sreča s skušnjavami … ko 
govori o tem, kako težko je priti v božje 
kraljestvo … Govori o obrazu. O 
odnosih.  
Pohlepni ljudje skrivamo obraz pred 
drugimi, pohlepni ljudje teptamo odnose. 
Služimo Kapitalu. Nimamo obraza. Ne 
gledamo v obraz. 
Ne morete služiti ... Danes bi rekli: Ne 
morete služiti Bogu in Kapitalu. Pohlepu. 
Ne gre. Če služiš pohlepu …, ah, 
razčlovečeni ljudje, na obeh straneh. 
In še nekaj je. Še nikoli ni bilo toliko 
znanja, toliko uporabe možganov. In vsej 
pameti navkljub, imamo take zgodbe. Še 
več, več ko imamo tako imenovane 
pameti, več je POHLEPA, slabši so 
odnosi…   
Pa smo tam. 
 
Zanemarili smo srce. 
Zanemarili smo čutila. 
Pozabili smo, da smo ČUTEČA bitja, 
bitja s srčkom. 
Zato Jezus govori, naj si v postu 
omehčamo glavo in umijemo obraz. Da 
bi videli. Da bi čutili … Da ne bi imeli 
tako trde glave! 
 

»Kadar pa se ti postiš, si pomazili 
glavo in umij obraz…« 
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Razpored svet ih  maš  
Ne 14.2. 1. POSTNA Boštanj 8 Za župnijo 

+Franc, Terezija Ganc, O 

  Valentin, m Boštanj 10 +Ana Pfeifer 

   Log  Po namenu 

Po  15.2. Klavdij, r Log 17 
+Marija Mahnič, 30d, Jože 
Jazbec 

To 16.2. Filipa Morieri, r Kompolje 17 Po namenu 

Sr 17.2. Sedem Servitov, m Boštanj 18 +Milan Poljšak 

Če 18.2. Frančišek Regis, m. Boštanj 15 
+Rozal i ja Jazbinšek, 
pogrebna maša 

Pe 19.2. Konrad, s Boštanj 18.30 +Alojz Lisec 

So 20.2. Sadot, m Kompolje 17 +Štefanija Vrtovšek, 7d  

   Boštanj 18 +Slavica O, Betka Rupar 

Ne 21.2. 2. POSTNA  Boštanj 8 Za župnijo 
+Franci Vovk O in Pavle 

  Peter Damiani, š cu Boštanj 10 
+Stanko Novak, Vinko 
Kramperšek in starši 
+Alojzija Podlogar O 

   Log  Po namenu 

Po 22.2. Sedež ap. Petra Log 17 +Pavla Žnidaršič 

To 23.2. Polikarp, š Boštanj  +Pepca Andolšek 

Sr 24.2. Matija, apostol Boštanj 18 +Nande Železnik 

Če 25.2. Valburga, o Boštanj 18 +Jože Blatnik, O 

Pe 26.2. Aleksander, š Boštanj  Za rajne 

So 27.2. Gabriel ŽMB, r Boštanj 18 
+Rozalija Jazbinše, 7d 
+Franc Simončič st. O in 
ml., Ana, Terezija Kladič 

Ne 28.2. 3. POSTNA nedelja Boštanj 8 Za župnijo 
+Tone Starc O, +Golčar 

  Roman, opat Boštanj 10 +Jože, Jožefa Podlipnik O 
+Anton Novšak O in starši 

   Log  Po namenu 

   Boštanj 18 
+Angela Vračun, Jožefa 
Kodeh 

   Boštanj 18 +Mervič, Selak 

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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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. 

 
Sveto leto, romanje 

V postnem času v svetem letu usmiljenja 
in ob obhajanju 10-letnice ustanovitve 
Škofije Novo mesto bodo ob postnih 
sobotah potekala romanja dekanij v 
novomeško stolnico. Romarji bodo tako 
imeli priložnost stopiti skozi sveta vrata, 
prejeti popolni odpustek in obiskati 
središče naše mlade škofije. Program se 
bo začel ob 9.30 na škofijskem dvorišču, 
od koder bo po uvodu krenila procesija 
skozi sveta vrata v stolnico. Tam bo sledil 
kr ižev pot in škofova maša z 
nagovorom. Ves čas bodo imeli romarji 
priložnost za sveto spoved. Po maši bo 
odmor z malim okrepčilom in nato še 
ogled filma, pripravljen ob jubileju 
škofije.  
Romanje naše dekanije je predvideno: 
12. marca 2016. 

Zapisnik srečanja ŽPS, 
10. 2. 2016 

 
1. Pogled nazaj in molitev po naših     

namenih 
2. Odprli smo vprašanje molitvene 

skupine. O tem bo še tekla beseda. 
3. V župniji je lepa navada, da ob 

sporočilu smrti za pokojnega in za 
svojce tisti dan pri maši molimo. 
Odpira se vprašanje ali ne bi to 
obliko molitve vpeljali ob nedeljah, 
da je vse občestvo povezano v 
molitvi. Ugotavljamo, da je molitev 
drugačna, če poznamo namen; za 
kaj ali za koga molimo. 

4. 12.3. celotna dekanija roma v 
novomeško stolnico, skozi svetoletna 
vrata. Prevideno je dopoldansko 
romanje. 

5. Za letošnji Emavs je na vrsti župnija 
Sevnica. Predvideno je romanje k sv. 
Roku. Seznanili smo se še z 
nekaterimi drugimi datumi. 

6. Na prvo postno bo obred pepeljenja 
med mašo. Možnost, da vstopimo 
obredno v postni čas. 

7. Drugo postno nedeljo je predviden  
peti križev pot. 

 
Zapisala: Franja Povše 

 
 

Postna spodbuda 
 

Solidarnost (nabiralnik) 
Sveti Angel, varuh moj  


