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Napovednik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETO   USMILJENJA  
 

1.5. 6. Velikonočna. Nedelja turizma. 
Začetek šmarnične pobožnosti 

4.5.   Sveti Florijan, zavetnik gasilcev 
5.5.   Gospodov vnebohod 
8.5.   7. Velikonočna. 
12.5.  Srečanje članov ŽPS, po maši 
13.5.  Pesem Posavja, farna cerkev, 19h 
15.5. Binkošti. Zaobljubljena maša in  

procesija, Šmarčna ob 16h 
22.5.Nedelja Svete Trojice. Marija 

pomočnica na Logu,  16h, 
predvideno 

26.5. Sveto Rešnje telo in kri 
2 8 . 5 . G r o z d e t o v  d a n ,  o s r e d n j e 

praznovanje, Zaplaz, 10h 
29.5. 9. Nedelja med letom 
5.6.   Sklep veroučnih skupin 
 
 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 
1.5.   Boštanj 61-70 
8.5.   Dol. Boštanj 1-10 
15.5. Dolenji Boštanj 11-20 
 

 V krstu prerojeni: 
Neža Kavšek, župnija Svibno (10.4.) 
Jonas Klenovšek, Planinska 26, 
Sevnica (24.4.) 
Čestitke in veliko veselja z otroci. 
 

 Zaspali v Gospodu: 
+Maksimilijan Jošt, r. 01. 08. 1931, 
bival Kompolje 1 
+Marija Plazar r. Pošebal, r. 19. 08. 
1947, bivala Apnenik 3a 
Naj rajni počivajo v miru! 
 

 Za svete maše so darovali: 
 +Maksa Jošta so darovali: 
Družina Jene, Pavla Mavrič, Franc 
Cerjak. 
Bog povrni! 
 

 Priprava na krst: 
10. 06. ob 20h, Sevnica 

 

 Priprava na zakon: 
02. 06. in 10. 06. ob 19h, Boštanj 
Zaradi narave dela se je na 
srečanja nujno vnaprej prijaviti. 
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Mesec maj. Kar nekaj porok. In nekaj 
krstov. 
Nič nenavadnega. 
Maj ali veliki traven je peti mesec v 
gregorijanskem koledarju, z 31 dnevi. 
Maj je dobil ime po rimski boginji 
pomladi in rodovitnosti – Maji, ki so jo 
počastili tako, da so najlepšemu mesecu v 
letu dali njeno ime. Tudi slovensko ime 
tega pomladnega meseca 
pomeni pomladno rast, kajti narava je v 
tem mesecu bujna in cvetoča. 
Izvirno slovensko ime za maj je veliki 
traven, hrvaško svibanj, češko květen in 
poljsko maj. 
Če bi izbirali najlepši mesec, bi za mnoge 
bil to mesec maj. To je mesec, ko se je 
narava že prebudila iz zimskega spanja, 
vse klije, raste, se razmnožuje. Dnevi so 
znatno daljši in sonce je že prijetno toplo. 
Prihaja prvo sadje in prva zelenjava. 
Ta simbolika razloži, zakaj je mesec maj 
tako zaželjen čas, ko gre za zaroko, 
poroko, krst … 
Mesec maj pomeni: več svetlobe, toplote, 
rasti …  
Od kod pa izvira navada, da se v tem 
mesecu posebej priporočamo Mariji?  
Začetki šmarnične pobožnosti segajo že 
pred leto 1815, ko je papež Pij VII. 
pobožnost maja potrdil. S pobožnostjo, ki 

so jo poimenovali Marijin mesec, so 
začeli v Rimu, od koder se je hitro 
razširila po vsej Italiji, Nemčiji in 
Franciji. V Nemčiji je nadomestila 
praznovanje ob poganskem »majskem 
drevesu« (Maibaum). Tudi v Sloveniji so 
to pobožnost z veseljem sprejeli. Prve 
šmarnice so imeli v ljubljanskem 
semenišču leta 1851. Tudi v mariborski 
stolnici so hitro potem, ko je bl. škof 
Slomšek prenesel sedež škofije v Maribor, 
začeli majsko Marijino pobožnost. 
Majska ljudska pobožnost v čast Mariji 
je dobila ime šmarnice po naslovu 
šmarnic Janeza Volčiča iz leta 1855. 
Branje je imelo preprost naslov Šmarnice 
Mariji, naši Materi, darovane. Ime 
pobožnosti tako izvira iz imena cvetic, ki 
maja najlepše cvetijo in so jih prinašali k 
Mariji; po nekaterih virih pa bi lahko 
bilo branje povezano tudi z Marijinima 
praznikoma, ki so ju ponekod imenovali 
tudi veliki in mali šmaren. Z razmahom 
šmarnične pobožnosti se je pokazala 
potreba po šmarničnem branju in 
primernih pesmih. Prav v času razširjanja 
majske pobožnosti je slovensko slovstvo 
dobilo največ nabožnih pesmi. 
Karkoli boste v tem mesecu praznovali, 
veliki traven – maj …, naj vas nagovarja 
s svojo simboliko.   
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VELIKI TRAVEN 
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Razpored svet ih  maš  
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 

Po 2.5. Atanazij Veliki, š cu   Za rajne 

To 3.5. Filip in Jakob, ap Šmarčna 18 
+Pavel Prebejšek 
Prošnje molitve 

   Boštanj 19 +Marija Plazar, 7d 

Sr 4.5. Florijan (Cvetko), m Kompolje 18 
+Maks Jošt, 7d 
Prošnje molitve 

   Boštanj 19 
V  zahvalo sv. Florijanu 
Za žive in rajne gasilce 

Če 5.5. VNEBOHOD Kompolje 18 
+Franc Vrtovšek, Antonija 
Jeraj, O 

   Boštanj 19 +Franc Hribšek 

Pe 6.5. Dominik Savio  Boštanj 19 
+ R o z a l i j a  i n  J o ž e 
Jazbinšek, O 

So 7.5.    Po namenu 

Ne 8.5. 7. velikonočna Boštanj 8 
za župnijo 
+Martin Novšak O, 
Novšak 

  
Sredstva 
obveščanja 

Boštanj 10 
+Stanko Novak 
+Drago Deželak in 
sorodniki 

   Log 8.30 Po namenu 
Po 9.5. Izaija, prerok Kompolje 18 Po namenu  

   Boštanj  19 +Drago Gošte 
To 10.5. Job Log 18 +Pavla Žnidaršič 
   Boštanj  19 +Boris Pernovšek 

Sr 11.5. Estela (Zvezdanam Boštanj 19 +Alenka Šet 
Če 12.5. Leopold Mandić, r Boštanj 19 +Frank Možic, dobrotniki 
Pe 13.5. Fatimska MB Boštanj 18 Šmarnice 
So 14.5. Bonifacij, m Boštanj  Po namenu 

Ne 15.5. BINKOŠTI Boštanj 8 
za župnijo; +Ivan Kranjc, 
Marija Lisec O, in Jože   

  Zofija, Izidor Boštanj 10 
+Martin Simončič in starši, 
+Lipoglavšek    

  ŽEGNANJE Šmarčna 16 Zaobljubljena maša 
   Log 8.30 Po namenu 
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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Šmarnice 2016 
 

V mesecu maju se posvet imo 
šmarnicam. Prosim, da odgovorni po 
običaju poskrbite, da bodo šmarnice 
potekale v spoštljivem vzdušju. Bog 
povrni za to delo. 
Šmarnice bodo potekale na kar desetih 
krajih.  
Šmarnice z naslovom PATER, KI JE VIDEL 
JEZUSA (o sv. p. Piju) je napisal mag. Aco 
Jerant. V svetem letu usmiljenja, ki ga 
povezujemo z zakramentom spovedi, so 
v februarju v Rim prinesli posmrtne 
ostanke dveh velikih spovednikov: sv. p. 
Leopolda Mandića in sv. p. Pija. O 
slednjem je papež Frančišek dejal, da je 
bil »služabnik usmiljenja«. Zato je 
življenjepis o p. Piju z naslovom Pater, ki 
je videl Jezusa v letošnjem letu še kako 
primerno šmarnično čtivo. Besedilo je 
prirejeno za otroke in vsebuje ključne 
dogodke iz dela in poslanstva p. Pija. Že 
malemu dečku, ki je skoraj prej molil kot 
govoril, so napovedali, da ga bo nekoč 
spoštoval ves svet, pa vendar so minila 
desetletja, preden je bila  razkrita 
veličina redovnika, ki ni imel ne 
krepkega zdravja ne bleščečega 
pridigarskega nagovora, a je iz skromne 
samostanske spovednice nagovoril 
tisoče. Bil je glasnik Božjega usmiljenja. 
  

Prošnji dnevi  
- križev teden 

 

Tri dni pred praznikom Gospodovega 
Vnebohoda obhajamo prošnje dneve. 
Prošnje dneve obhajamo ob koncu 
velikonočnega časa, to so trije dnevi 
pred Vnebohodom, ko so verniki šli v 
procesiji med njivami in polji, ob tem pa 

prosili za blagoslov rodovitnosti polj, za 
blagoslov vsakega drugega človeškega 
dela, za varstvo pred naravnimi ujmami, 
za primerno vreme in za dobro letino. 
…   
Teden so nekoč imenovali »križev 
teden«, zaradi prošnjih procesij (za 
križem), s katerimi so se za dobro letino 
obračali na Boga, Gospodarja vsega. 
Procesije so se ohranile v redkih 
župnijah, ostale pa so »prošnje maše« in 
prošnje molitve.  
Vse bolj se zavedamo, da obstajajo (in 
bodo vedno obstajale) stvari, na katere 
človek nikoli ne bo imel vpliva: potresi, 
povodni, cunamiji, vreme ... To smo 
lahko občutili ob ohladitvi in sneženju v 
teh dneh.  
V župniji že leta nihče ne daruje za »
prošnje maše«. So se pa zato uveljavili 
drugi načini »prošnje maše«, denimo 
zaobljubljena maša v čast Mariji 
Pomočnici na Logu, ali na Šmarčni … Tu 
zadaj so krajevne zgodbe, ki jih 
domačini še bolj razumete in jih zato 
ohranjate. 
 

Prvo sveto obhajilo 
 

24. aprila je prvo sveto obhajilo prejelo 
16 otrok, osem deklic in osem fantov. 
Bog povrni vsem, ki ste v molitvi 
spremljali otroke na poti do prvega 
obhajila in jih boste seveda spremljali še 
naprej. Tu je ob starših nadvse 
dragocena vloga starih staršev in botrov. 
Rad bi se preprosto zahvalil za lepo 
sodelovanje na vseh ravneh. Posebno 
staršem, ki ste z dobro voljo pripravljali 
vse potrebno za praznik. In naši Franji, ki 
je otroke na prvo sveto obhajilo 
pripravljala na njej lasten način, s srcem.  


