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Napovednik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETO   USMILJENJA  
 

1 0 . 4 . 3 .  V e l i k onočna.  B lagos l ov 
motoristov in motorjev, okrog 11h 
(predvideno) 

13.4.   Srečanje ŽPS, po maši (sreda!) 
17.4. 4. Velikonočna. Nedelja dobrega 

pastirja 
24.4. 5. Velikonočna. Prvo sveto obhajilo, 

ob 10h 
1.5.  6. Velikonočna. Nedelja turizma. 

Začetek šmarnične pobožnosti 
 
 

 Skrb za ureditev cerkve: 
17.4. Boštanj 51-60 
24.4. Starši (prvo obhajilo) 
1.5. Boštanj 61-70 

 
 

 Razpored verouka:  
15.4. 5-8r 
22.4. 1-4r 
 

 V krstu prerojeni: 
Teja Kopar, Lukovec 46 (6.3.) 
Miha Debelak, Boštanj 14b, (3.4.) 
Čestitke in veliko veselja z otroci. 
 

 Zaspali v Gospodu: 
+Ivan Rešeta, r. 16.10.1931, bival 
Novi grad 5. 
Naj počiva v miru! 

 

 Za svete maše so darovali: 
žena Marija, sin Janko in sin 
Milan, Anica Vogrinčič, Pepca 
Gačnik (2), družina Debeljak. 
Bog povrni! 
 

 Priprava na krst: 
  22. 4. ob 20h, Boštanj 

 

 Priprava na zakon: 
       14. 4. in 21. 4. ob 19h, Sevnica 

  2. 6. in 10. 06. ob 19h, Boštanj 
Zaradi narave dela se je na 
srečanja nujno vnaprej prijaviti. 
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Bil je že pozen večer. Odpravljal sem 
se k počitku. Zaslišim neko petje. 
Postajalo je glasnejše. 
Kaj je to? 
Pogledam skozi okno. Skupina 
možakarjev. Postavili so se pred vrata 
v značilni pevski drži. In peli.  
Rojstni dan? Hm … Ne. Možgani so 
delali bliskovito. Ne. Ni to. Ne. Ne. 
In ne. Brez uspeha. 
Šel sem ven. 
Skušal sem ujeti melodijo in refren … 
Besedila nisem poznal. Melodije tudi 
ne.  A čutil sem silno vsebino: 
 

Da bi lažje to prestali, 
enkrat pa v nebesa šli, 
da bi tam veselo peli, 

Aleluja vekomaj. 
 

Bilo je več kot opazno, da nimam 
pojma za kaj gre. Nekdo mi je 
prijazno povedal: »Jurja pojemo. To je 
naš običaj …« 
Kasneje sem izvedel več o tem 
običaju. 

Zdaj me posebno nagovarja, ko to 
pesem slišim v cerkvi. Ne znam 
razložiti. Čutim resničnost: 
Nekaterih ni več med nami: tudi 
nekateri družinski člani, prijatelji, 
sošolci, vrstniki - so že med rajnimi 
… meni je podarjen še ta dan, morda 
leto, dve … 
  

Kol'k jih b'lo je lansko leto 
to premisli ljub' kristjan, 
k'jih že ni na temu svetu, 
so že v zemlji zakopan. 

 
So b'li očka inu mamca, 

znanci in prijatelji, 
so b'le sestre inu bratje, 
zanje prosi Svet' Jur' ti. 

 
 … In soočenje s težavami življenja. 
Ne glede na vse, je pika na i: 
Aleluja. 
 

Želim vam, preprosto, dobri ljudje: 
Da bi lažje to prestali … 
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Da bi lažje to prestali 
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Razpored svet ih  maš  
Ne 10.4. 3. VELIKONOČNA Boštanj 8 Za župnijo; +Teraž, Jenič 

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

   Log  Po namenu 
Po 11.4 Stanislav, š m Boštanj 19 +Tanja Bizjak O, +Bizjak 
To 12.4. Zenon, š Kompolje 18 +Železnik, Pavla Novšak 
   Šmarčna 19 +Marija Košir 

Sr 13.4. Ida, r Boštanj 19 +Franc Simončič 
Če 14.4. Tiburcij, m Boštanj 18 +Drago Gošte, 30d 
Pe 15.4 Helena, kneginja Boštanj 19 +Pepca Andolšek 
So 16.4. Bernarda Lurška, r Boštanj  Po namenu 
Ne 17.4. 4. VELIKONOČNA  Boštanj 8 Za župnijo: +Terezija Radej 

  
Nedelja dobrega 
pastirja 
Simon, š m 

Boštanj 10 
+Jože Žnidaršič O, Jožefa 
Knez, druž. Koren;  
+Emil Rupnik 

   Log  Po namenu 
Po 18.4. Galdin, š Šmarčna 19 +Drago in starši Alič 

   Šmarčna 19 +Antonio Šmit, 30d 
To 19.4. Leon IX., p Boštanj 8 +Alojziji Skube, sorodniki 
Sr 20.4. Anastazij, m Boštanj 8 +Alojzija in Franc Novak 

Če 21.4. Anzelm, š cu Boštanj 19 +Frank Možic, dobrotniki  
Pe 22.4. Hugo, š Boštanj 19 +Ivan Rešeta, 30d 
So 23.4. Jurij, m Boštanj 19 +Jože Pavlin O, Pavlin, Benko 

Ne 24.4. 5. VELIKONOČNA 
Fidelis, m Boštanj 8 

Za župnijo 
+Dušan Udovč O, +Blatnik 
+Gašper Sporar 

  Prvo sveto obhajilo Boštanj 10 
+Franc, Ana Kovač, starši, 
Franc Pompe 
+Ivan Možic O, +Možic 

   Log  Po namenu 
Po 25.4. Marko, evangelist   +Franc Simončič 
To 26.4. Mati dobrega sveta Kompolje 16 +Maksimilijan Jošt, pogrebna 
Sr 27.4. Cita; dan upora, d.p.   Po namenu 
Če 28.4. Peter Chanel, d   +Pepca Andolšek 
Pe 29.4. Katarina Sienska, r   +Alojz Lisec 
So 30.1. Pij V., pp Boštanj 18.30 V zahvalo sv. Trojici za uspeh 

Ne 1.5. 6. VELIKONOČNA Boštanj 8 +Marija Žnidaršič O, Anton, 
Lojze Lisec 

  Jožef delavec; d.p. Boštanj 10 Za župnijo 
  ŽEGNANJE Log 8.30 po namenu 

   Boštanj 19 Za družine prvoobhajancev 

   Log 19 Franc Lisec O, Frančiška 
   Mirna 20 +Janez Petek, dekan em. 

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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Praznik prvega 
svetega obhajila 

 
Šestnajst otrok bo 24. aprila prvič prejelo 
sveto obhajilo. To ni samo praznika 
zanje, temveč za njihove družine, 
posebej starše, stare starše, strice in 
tete, krstne botre … in za celotno 
župnijsko skupnost. 
V času sklepne priprave vas kot župljane 
povabim, da en Sveti angel vsak dan 
namenite prav za prvoobhajance in 
njihove družine. 
Predviden sklepni del: 
Sreda, 20.4. Spoved za otroke, starše in 
sorodnike ob 18h, nato maša 
Četrtek, 21.4. Uvodni kader - snemanje 
in vaja ob 18h, nato maša 
Petek, 22.4. Sklepna vaja in maša 
Sobota, 23.4. Priprava v družini 
 

Šmarnice 2016 
 

V mesecu aprila sklenemu redne 
veroučne dejavnosti in se posvetimo 
šmarnicam. Prosim vse, ki ste odgovorni 
za šmarnično gradivo,  da ga 
prevzamete v nedeljo 24. aprila 2016. 
Po možnosti prevzemite gradivo po 
jutranji maši. Prosim lepo, da odgovorni 
po običaju poskrbite za prevzem 
gradiva. Poskrbite, da bodo šmarnice 
potekale v spoštljivem vzdušju. Bog 
povrni za to delo. 
Šmarnice so lansko leto potekale na kar 
desetih krajih. Prosim, če so kakšne 
spremembe, čim prej sporočite. 
 

MATANGA 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
V naši župniji smo podprli že kar nekaj 
medicinskih, humanitarnih in misijonskih 
projektov: Angola, Etiopija, Brazilija ... V 
večini primerov so bili v odpravah 
udeleženi  tudi  naši  obraz i  . . . 
Julija 2016 se ekipa odpravlja na 
medicinsko-humanitarno odpravo v vas 
Matanga na Madagaskarju. V sklopu 
misijona v Matangi bodo tri mesece po 
svojih najboljših močeh prispevali k 
izboljšanju zdravja in zobozdravstva 
lokalnega prebivalstva. Delo bo potekalo 
v kraju, kjer razen v času odprav ni 
prisotnega zdravnika ali zobozdravnika, 
od najbližje bolnišnice pa so oddaljeni 
dve do tri ure. Ceste so v času ciklonov 
neprevozne, prav tako pa si prevoza 
večina prebivalcev ne more privoščiti.   
Celotna organizacija odprave in delo v 
vasi Matanga temelji na prostovoljnem 
delu. Z zbiranjem prostovoljnih sredstev 
bi radi pokrili stroške nakupa zdravil, 
sanitetnega materiala in cepljenj.  
Vabljeni, da po možnosti podprete ta 
projekt. 
10. aprila se nam bo sama predstavila 
zdravstvena ekipa  


