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Napovednik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETO   USMILJENJA  
 

28.3. Velikonočni ponedeljek.  Maši ob 
8h (Boštanj) in 10h (Topolovec). 
Emavs:  sv. Rok. Maša ob 11.30h.  

3.4. Nedelja Božjega usmiljenja. 
KRSTNA!  

3.4.   Odprtje svetih vrat na Zaplazu, 16h 
9.4.   Prvoobhajanci: veroučna delavnica 
10.4.  Velikonočna. Blagoslov motoristov 

in motorjev, okrog 11h (predvideno) 
17.4. 4.Velikonočna. Nedelja dobrega 

pastirja 
24.4. 5. Velikonočna. Prvo sveto obhajilo, 

ob 10h. 
 

 Skrb za ureditev cerkve: 
27.3. Boštanj 21-30 
3.4. Boštanj 31-40 
10.4. Boštanj 41-50 
17.4. Boštanj 51-60 

 Razpored verouka:  
1.4. 5-8r 
8.4. 1-4r 
9.4. Prvoobhajanci (9-12h) 

15.4. 5-8r 
 

 Zaspali v Gospodu: 
            +Drago Gošte, r. 06. 01. 1940, 

bival Jelovec 11. 
            Naj počiva v miru! 
 

 Za svete maše so darovali: 
žena Marija, hči Andreja z 
družino, sin Drago z družino, sin 
Jure z družino, Zupančičevi (Polje), 
družina Bec, Marjan in Majda 
Šalamon, Brigita z družino, Knez 
in Kraševec (Krmelj), Jože in 
Dragica Jene, Metka in Matija. 
Bog povrni! 
 

 Priprava na krst: 
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. 

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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»Oddaljila sem se. Nehala sem verjeti. 
Nehala moliti. Nikogar ne rabim. Sama 
lahko poskrbim za vse. Sama lahko 
vse…« 
Tihota … 
»Potem, potem … Ja, prišle so težave, ki 
jih nisem pričakovala. In življenje se je 
sesulo … Pravzaprav, jaz sem se sesula 
… Ena sama tema. Nočna mora …« 
Tihota. 
»Začela sem se spraševati: a to naj bi bilo 
življenje? Stvari se dogajajo, jaz pa ne 
čutim nič. Nič! Kot robot …« 
Tihota. 
»Ja, saj vem, kaj boste rekli … Ampak, 
sčasoma … Ja, sem spet začela … Moliti. 
Ja, moliti …« 
Tihota. 
»kakorkoli. Ne znam razložiti. Drugače je. 
In zdaj vidim. Enostavno, če ne molim, 
gre vse narobe. Ne čutim, ne občutim … 
Če molim, je enostavno drugače. Kot da 
se nekam priklopim.« 
… 
V tej zgodbi sem čutil tisto resnico: Ni 
vse odvisno od tebe. Ko vse postavimo/
damo nase, nekaj časa morda lahko 
nosimo, potem se zgrudimo. Izgorimo, bi 
rekli danes. 
Poskusite sami v družini skrbeti za vse. 
Urejati vse zapletene odnose; doma, v 

službi, med sorodniki. Reševati vse svoje 
probleme in probleme drugih. Ha?!  
Odnehajte, ne boste prišli daleč. 
Ko spremljam zgodbe ljudi in tudi svoje 
zgodbe, vedno bolj spoznavam eno stvar. 
Skozi težke preizkušnje (težka preizkušnja 
je tudi, ko moraš priznati, da si si naložil 
preveč!) se ne boš izvlekel brez duhovne 
razsežnosti. Ko se zgrudiš, (in ni ga 
junaka, ki se ne bi kdaj zgrudil pod težo 
pričakovanj) ne boš mogel vstati sam. 
To je sporočilo Velike noči. 
Ni vse odvisno od tebe. 
Še bolje: hvala Bogu za to!  
Če bi bilo vse odvisno od nas, bi ob 
najtežjih stvareh za vedno obležali. 
Pa ne obležimo, vsaj povečini ne. 
Ker imamo Veliko noč.   
Ker, hvala Bogu, ni vse odvisno od nas. 
Zato rečemo: Aleluja! 
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Aleluja ! 
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Razpored svet ih  maš  

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

      Boštanj 10 +Lado Šteblaj, starši 
Po 28.3. Velikonočni pon. Boštanj 8 +Terezija Radej, 30 d 

      Topolovec 10 +Možic, Blatnik 
+Pepca Andolšek 

      Sv. Rok 11.30 +Alenka Šet 

To 29.3. Bertold, š Kompolje 18 +Alojz, Mihael, Ljudmila  
Stegenšek 

      Šmarčna 19 +Antonio Šmit, 7 d 
Sr 30.3. Amadej     +Alojzija Podlogar 
Če 31.3. Gvido, op     +Olga Tomažin 
Pe 1.4. Tomaž, m Boštanj 8 Za zdravje 

So 2.4. Frančišek Paolski, p Boštanj 19 Za notranji mir 

Ne 3.4. 2.VELIKONOČNA 
Božjega usmiljenja Boštanj 8 

Za župnijo 
+Janez O, Neža Blatnik,  
Marija, Franc Rupar 

    KRSTNA Boštanj 10 +Jekoš, Mirtelj 
+Franc Simončič 

      Log   Po namenu 

Po 4.4. Izidor Seviljski, š cu Kompolje 18 +Štefanija Vrtovšek 

      Boštanj 19 +Viktor Gole, Jožefa Knez 

To 5.4. Vincenc Ferrer, d Log 18 +Jože Jazbec, Marija  
Mahnič 

      Boštanj 19 +Frank Možic 
Sr 6.4. Irenej, š m     Za duhovne poklice 

Če 7.4. Janez de la Salle, d Boštanj 8 +Ivana Kugonič 

Pe 8.4. Dionizij, š Boštanj 19 +Ana Kuhar, O in Vinko 

So 9.4. Maksim, š Šmarčna 18 +Franc Vera Dobovšek in 
sorodniki 

      Boštanj 19 +družina Kozinc in Golob 

Ne 10.4. 3.VELIKONOČNA Boštanj 8 Za župnijo 
+Teraž, Jenič 

    Domen, m Boštanj 10 +Štefka Kogovšek, O 
+Anton Marolt, O 

      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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Ob smrti 
 

Koga ljudje pokličejo, kdaj bo pogreb ali 
pogrebna maša?  
Običajen postopek ob smrti je:  
Svojci sporočijo novico o smrti (po 
telefonu, osebno)  
Ob prejemu sporočila takoj zvonimo 
zadnjo uro po običaju 
Pripravimo t.i. »parte« s podatki za 
oglasno desko 
Pri maši tisti dan potem vedno molimo 
za pokojnega in za svojce 
Ker se takoj ob smrti še ne ve natanko, 
kdaj bo pogreb (postopek z žaro npr.), 
se ponavadi o dnevu in uri pogreba 
dogovorimo kasneje. 
Da se  i z ognemo nepot rebnim 
zadregam, je ključno sporočilo o smrti. 
 

Primer 1:  
Nekdo je umrl, bilo je po radiu, čez nekaj 
dni pa so svojci obvestili župnika. Ta je 
takoj poskrbel, da je zvonilo zadnjo uro. 
Ljudje so spraševali kot običajno: Kdo pa 
je umrl? Ko so dobili odgovor, so se 
odzvali: Nemogoče! … Ta je umrl že 
pred petimi dnevi! Za koga zdaj danes 
zvoni?  
 

Primer 2: 
Ob pogrebu iz različnih krajev pokličejo 
župnika: Kdaj je pogreb? Kdaj je 
pogrebna maša? 
Zgodilo se je, da sem po telefonu 
zatrjeval, da »jutri gotovo ni nobenega 
pogreba v Boštanju, da bi pa to gotovo 
vedel …« Na moje presenečenje so mi 
svojci čez kako uro sporočili, da …: » … 
jutri bi radi pogreb, nismo imeli prej 
časa …« 

Ker je ob smrti veliko povpraševanja o 
pogrebu in pogrebni maši, bodo ti 
podatki objavljeni na novi spletni strani, 
seveda s soglasjem svojcev. Obvestilo je 
v prvi vrsti namenjeno temu, da se 
pokojnika in svojcev spomnimo v molitvi. 
S pravočasnim sporočilom pa boste 
marsikomu omogočili, da se bo od 
pokojnika lahko dostojno poslovil.  
 

Nova spletna stran  
 

Župnija Boštanj z Veliko nočjo odpira 
novo spletno stran. Prva verzija je bila 
postavljena še v prejšnjem stoletju, leta 
1998. Druga je iz leta 2000, tretja nosi 
letnico 2003. Četrta je bila najbolj 
prepoznavna, saj je nastala leta 2005 in 
se je obdržala vse do 2016, enajst let. 
Nova spletna stran je zasnovana 
sodobno,  bogatim slikovnim gradivom. 
Je delo našega ključarja Aleša 
Stegenška in Boštjana Karliča, ki sta 
bila »zraven« pri prav vseh postavitvah 
spletne strani naše župnije. Iskren Bog 
lonaj za to veliko delo! 
Večino fotografij na novi spletni strani je 
prispevala gospa Judith Zgonec. Velika 
zahvala za njeno delo. 
Nova spletna stran prinaša bolj 
enostavno vnašanje vsebin. Morda 
omenim, da boste zdaj na prvi strani 
lahko našli vse pomembnejše novice 
glede župnije, vključno z Boštanjskim 
zvonom. Iz izkušenj vem, da bodo med 
novicami zelo dobrodošli podatki o 
pokojnih, pogrebnih mašah in pogrebih 
(s soglasjem svojcev). 


