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Napovednik 
LETO   USMILJENJA  

 

Postna spodbuda 
Solidarnost (nabiralnik) 
Sveti Angel, varuh moj 

 

12.3. Sveto leto: Romanje dekanije  
Trebnje v stolnico, odhod ob 8h 

18.3.  Spovedni dan, Sevnica (8h-19h) 
19.3. Spovedni dan, Boštanj (17h- 

18.15h) 
20.3.CVETNA NEDELJA;  blagoslov 

zelenja; pri drugi maši s procesijo. 
Dar za oljke. 

           Blagoslov kolesarjev, Šmarčna, 
15h; Križev pot, na Topolovec, ob 
16h 

24.3.VELIKI ČETRTEK. Predstavitev 
prvoobhajancev in birmancev. 
Srečanje s člani ŽPS ter ključarji 

25.3.VELIKI PETEK. Obredi in križev 
pot, peti 

26.3.VELIKA SOBOTA. Blagoslov ognja 
ob 7h, blagoslovi jedil po običaju, 
zvečer vigilija 

27.3.  VELIKA NOČ, vstajenjska procesija 
ob 7h, ofer pri obeh mašah 

28.3.  Velikonočni ponedeljek.  Maši ob 
8h (Boštanj) in 10h (Topolovec. 
Romanje—Emavs k sv. Roku, 
skupaj z župnijo Sevnica.  

3.4. Nedelja Božjega usmiljenja. 
KRSTNA! Blagoslov motoristov in 
motorjev, ob 11h 

3.4.    Odprtje svetih vrat na Zaplazu 
 

 Skrb za ureditev cerkve: 
13.3. Boštanj 1-10 
20.3. Boštanj 11-20 
27.3. Boštanj 21-30 

 

 Razpored verouka:  
18.3. 1-4r 
25.3. obredi, vabljeni vsi 
1.4. 5-8r 

  Priprava ns sv. krst : 

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

 

 Priprava na zakon: 
14. 04. in 21. 04. ob 19h, Sevnica 
02. 06. in 10. 06. ob 19h, Boštanj 
Zaradi narave dela se je na 
srečanja nujno vnaprej prijaviti. 
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Ko kosti spregovorijo 
Pripovedovala je, da ima že eno leto 
težave s komolci. Bolijo in bolijo. Ko 
je šla na nekaj zaporednih pregledov, 
so ji povedali, da je vse v redu. 
Krasno! A to ji ni nič pomenilo, da 
so zdravniki zatrjevali, da je vse 
dobro, če pa je zaradi bolečin komaj 
še premikala roke. Prosila je, naj se 
ne rokujemo z njo. Boli, preveč boli. 
V obupu je šla k alternativnemu 
zdravniku. Ta ji je našel vse mogoče; 
od težav z želodcem, hrbtenico pa do 
glavobola in bolečin v sklepih. Takrat 
se je šele začela zavedati, da so jo 
motili samo boleči komolci, ker jih je 
pač res čutila in so jo motili. Na 
druge organe je preprosto pozabila, pa 
bi lahko bili precej bolj usodni. 
Potem je pripovedovala svojo zgodbo. 
O mučni razvezi … O tisti strašni 
zameri in jezi … Ki je ostala v 
sklepih in v kosteh … o tisti mračni 
dobi svojega življenja, ki ji je ukrivila 
hrbtenico in ji je ostala dobesedno v 
želodcu. 
Sama je povedala, da ne more verjeti, 
kako so se stvari začela izboljševati, 
ko je spregovorila. O tistih zakopanih 
stvareh. O tistem, kar je ostalo v 

kosteh in sklepih. Kar ji je dobesedno 
ohromilo roke in telo. 
Takole, po delčkih sem že prej poznal 
to zgodbo. Ko mi je včeraj 
pripovedovala o teh zakopanih 
stvareh, so ji oči zasijale v upanju. 
Nisem si mogel kaj, da ne bi pomislil 
na Veliko noč. 
Koliko je takih in drugačnih zgodb, ki 
so nas ohromile. Veliki teden jih je 
prepoln, Križev pot tudi. Mimogrede: 
Ko smo včeraj v neki skupini šli skozi 
križev pot, z meditacijo in na ravni 
občutkov, je neka gospa rekla: »
Povedali ste mojo zgodbo. Lahko 
vprašam, od kod jo poznate?« 
Veliki teden nam pomaga, da 
ozavestimo svojo zgodbo, svoje 
življenje, to, kar je v naših kosteh. 
Velika noč, nam omogoči, da 
spregovorimo, da kosti spregovorijo. 
Spregovoriti. 
Praviloma je to najpomembnejši 
korak k vstajenju ali ozdravljenju, 
kakor že hočete temu reči. 
Ja, in ni vse odvisno od tebe. 
Pustiti, da tudi Bog nekaj naredi zate. 
 

Tega Vam želim za Veliko noč. 
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Svete  maše   

Ne 13.3. 
5. POSTNA - tiha 
Kristina, mučenka 

Boštanj 10 

+Stane O, Bojan Novšak, 
Žveglič 
+Jože, Jožefa Vidmar, 
Franc in Jožefa Ganc 

   Log  Po namenu 

Po 14.3. Matilda, kr Kompolje 18 +Janez Marn, O 

To 15.3. Klemen Dvoržak, r Boštanj 18 +Franc Simončič 

Sr 16.3. Hilarij Oglejski, š   Po namenu 

Če 17.3. Patrik, š Šmarčna 17 +Darja O, Jani Gole 

   Boštanj 18 
+Maks, Pavla Redenšek, 
O 

Pe 18.3. SPOVEDNI DAN Sevnica 8-19 SPOVEDOVANJE 

So 19.3. SPOVEDNI DAN Boštanj 17 SPOVEDOVANJE 

  Jožef Boštanj 18 !!! +Ana, Jože Pfeifer, starši  
+Papež, Železnik 

Ne 20.3. 
CVETNA 
Klavdiija, m 

Boštanj 8 
Za župnijo 
+Marija, Jože Virant, 
Gašper Sporar 

   Boštanj 10 
+st. Šteblaj, Vladimir, Alojz 
Karlič  
+Jože, Ana, Franci Kmetič 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 21.3. Hugolin, er Kompolje 18 
+Cenko Judež O, st. 
Judež, Matjaž Prosenik 

To 22.3. Lea, spok Boštanj 19 +Emil Rupnik 

Sr 23.3. 
Rebeka 
Libanonska, r 

Boštanj 19 +Slavko Kovač, O 

Če 24.3. VELIKI ČETRTEK Boštanj 19 +Jožefa Lisec 

Pe 25.3. VELIKI PETEK Boštanj 19 Obredi 

So 26.3. VELIKA SOBOTA Boštanj 19 +Pepca Andolšek 

Ne 27.3. VELIKA NOČ Boštanj 7 
Za župnijo 
+Stanislav Možic, Marija 
Šoštarič 

   Boštanj 10 +Lado Šteblaj, starši 

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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SPOVEDNI DNEVI 
Prvi spovedni dan:  
cvetni petek, 18.3.: od 8h do 19h v Sevnici 
Drugi spovedni dan: cvetna sobota, 
19.3.: od 17h do 18.15h v Boštanju; na 
voljo spovednik od drugod. 
 

VELIKI ČETRTEK 
 

Spominjamo se ustanovitve svete maše 
in mašniškega posvečenja. Pri slovesni 
maši  bo predstavi tev  le tošnj ih 
prvoobhajancev in birmancev. Po maši 
neuradno in krajše srečanje župnijskih 
sodelavcev. Pri tem srečanju se želim 
zahvaliti sodelavcem za pomoč in 
moralno oporo.  
 

VELIKI PETEK 
 

Spominjamo se Jezusovega trpljenja in 
smrti na križu. V spomin na Jezusovo 
krvavo dari tev beremo pasi jon,       
obhajamo češčenje križa in molimo/
pojemo   križev pot. Dan strogega posta. 
 

VELIKA SOBOTA 
 

Ta dan se Cerkev mudi pri Jezusovem 
grobu in premišljuje njegovo trpljenje in 
smrt. 
Blagoslov ognja ob 7h. Ministranti in 
drugi ga ponesete po domovih. 
Dan čaščenja Najsvetejšega in molitve 
pri Božjem grobu. Skupno čaščenje 
Najsvetejšega bo pri blagoslovu ob 15h. 
Zvečer slovesno obhajamo velikonočno 
VIGILIJO. 

Blagoslov jedil 
 

8.30 - Vitovec             11.00 - Lukovec 
9.00 - Okič                 11.30 - Konjsko 
9.30 - Šmarčna         15.00 - Boštanj 
10.00 - Kompolje      19.00 - Boštanj 
10.30 – Log 
           
VELIKA NEDELJA 

 

Spominjamo se 
J e z u s o v e g a 
v s t a j e n j a  o d 
mrtvih. Zjutraj ob 
7h vstajenjska  
p r o c e s i j a  p o 
krajevnih običajih. 
V cerkvi zahvalna 
pesem, blagoslov, 
nato slovesna 
sveta maša in po običaju darovanje. 
 

Zapisnik ŽPS, 3.11.2016 
 

1. Molitev ob križu. 
2. Pregled zapisnika preteklega 
srečanja: Ob prebranem zapisniku 
predlagamo informativno srečanje 
glede molitvene skupine. 
3. 12. marca bo krajevna prireditev: 
maša bo zato tisti dan že ob 17h, 
spovedovanje pa prestavimo na 
prihodnjo soboto. Spovedovanje bo tako 
na cvetno soboto, že od 17h dalje. Na 
cvetno nedeljo pa predlagamo križev 
pot na Topolovec. 
4. Govorili smo še o zamenjavi 
duhovnikov na tretjo postno nedeljo, o 
pripravi na prvo obhajilo in o Emavsu po 
Veliki noči. 
5. Seznanili smo se z ostalimi dogodki, ki 
bodo objavljeni v napovedniku. 
    

Pripravil: Urban Udovč 


