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Napovednik 
 

28.5. 7. Velikonočna. Nedelja sredstev 
          obveščanja. Grozdetov pohod 
29.5. Sklep šmarnic na Logu (18) 
30.5. Šmarničarji, bowling, 18-20 
31.5.  Sklep šmarnic  
2.6.   Sklep veroučnih skupin, ob 17h 
4.6.   BINKOŠTI. Sklep veroučnega leta  
          Šmarčna, ŽEGNANJE, 16h 
9.6.   ŽPS, sklepno srečanje, 20h 
11.6. Sveta Trojica. Zaplaško leto: 
          dekanijsko romanje na Zaplaz, 16h 
15.6. Rešnje telo in kri 
18.6. 11. nedelja med letom.  
          Procesija SRT, ob 10h 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 
28.05. Dol. Boštanj 41-50 
4.6. Dol. Boštanj 51-60 
11.6. Dol. Boštanj 61-70 
18.6. Dol. Boštanj 71-80 
25.6. Dol Boštanj 81-90  

 

 Priprava na sveti krst: 
         9.6. ob 20h, Boštanj 
 

 Priprava na zakon: 
         1. in 8.6. ob 20h, Boštanj 
 

 V krstu prerojeni: 
Petra Železnik, Jablanica 15; Ema 
Nicole Mlakar, Boštanj 62 
(14.5.2017) 

Anej Končina, Krmelj 26, Tržišče; 
Elena Čepin, Jablanica 23a 
(21.5.2017) 
Čestitke in veliko blagoslova! 
 

 Sklep šmarnic: 
Hvala vsem, ki ste skrbeli, da so 
šmarnice potekale na različnih 
krajih. Na primeren način zaključite 
to obdobje. Če so vam ostajali 
šmarnični listki, jih posredujte 
(najkasneje do petka, da jih lahko 
še uporabimo pri  zadnjem 
veroučnem srečanju). Bog vam 
povrni! 

 

 Sklep verouka: 
Sklep za vse veroučne skupine bo v 
petek, 2. junija ob 17h. Ena ura je 
namenjena veroučnemu srečanju, 
potem zaključek s prigrizkom in 
igro. 
Otroci prinesite vaše naloge, 
liturgične zvezke in vaše šmarnične 
plakate. 
Če kdo v nobenem primeru takrat 
ne more priti, naj se prej dogovori s 
svojim katehetom. Držimo se roka: 
2. junij 2017. Po končani podelitvi 
spričeval ne prinašajte gradiva v 
pregled; uredite stvari pravočasno! 
Podelitev spričeval bo v nedeljo  
4. junija pri maši ob 10h. 
Vsem, ki ste kot kateheti vodili 
veroučne skupine se toplo 
zahvalim. Prav tako hvala staršem 
za sodelovanje. 

Boštanjski zvon, glasilo župnije  Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098 
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Zaključki 

 

Bilo je v začetku maja. Odrasla ženska je 
in je želela plakat. In sličice. Ok, si 
mislim, za njene otroke. Ne, zanjo. Malo 
mi je bilo nenavadno, priznam. 
Previdno vzamem »čudež na skalnici« v 
roke, položim na očiščeno mizo. Vzamem 
prvo nalepko, naključno. Nekaj časa jo 
držim v rokah. Topla je, tople so tudi 
dlani, vendar se rahlo tresejo. Počasi 
odlepim papir in skrajno pazljivo jo 
nalepim, seveda do črte. Nato risbo 
opazujem, kar nekaj trenutkov si 
vzamem: risba, nalepke, križ, tihota, mir, 
toplina, ljubezen, vi, jaz … Ob tem me 
preplavljajo lepi občutki, porajajo se mi 
prijetne misli. Strmim kar nekaj časa … 
nato vzamem drugo nalepko … Vmes 
tudi zmolim, sicer po svoje, bolj po 
domače, tako kot znam: iz srca. Oči sem 
imela napolnjene s solzami, nisem jih 
spustila, da se moja dragocenost ne bi 
zmočila. »Mirkam« nanjo, mi veliko 
pomeni …  
Ta plakat bo imel dober zaključek, si 
mislim. Nekatere stvari so nam tako 
samoumevne. Lahko pa jih za-čutimo … 
In postanejo žive. Kot ta plakat. 

Zelo rad se ustavim ob risbah, ki jih v 
času šmarnic naredijo otroci. V risbo dajo 
barve, občutja. Dajejo življenje. Dajejo 
čutiti, da stvari niso samoumevne. 
Odrasli imamo kar velike težave s tem, 
da bi čutili. Poznamo ponos, čast, slavo, 
prestiž, moč in oblast …, pozabili pa smo 
na osnovne stvari. Gledati. Tipati. 
Vonjati. Okušati. Slišati. 
Konkretno to izgleda takole. Pri nekem 
izobraževanju, kjer je predvsem potrebno 
delati na sebi!, se neka gospa ni udeležila 
prvih pet vikendov (od desetih). Ko so jo 
kolegi opozorili, da ne bo mogla 
nadaljevati seminarja, je povedala, da bo 
zdaj pa morda prišla, saj potrebuje 
certifikat o opravljenem seminarju o 
čutenju. Res, za nekatere so tudi odnosi, 
občutki in delo na sebi zgolj stvar nekega 
potrdila. Kako se že napiše potrdilo o 
tem, da čutiš?  
Se dogaja, da bi ljudje naredili vse 
mogoče, samo da ne bi čutili. Včasih se 
pošalim (pa je zelo res), da bi ljudje tudi 
molili, samo da ne bi bilo treba čutiti. 
Dobri ljudje … V tem času raznih 
zaključkov … Dovolite si - barve. 
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Razpored svet ih  maš  
Ne 28.5 7. velikonočna Boštanj 8 

Za župnijo 
+Alojz Gunstek 

  German Pariški, š Boštanj 10 

+Frančiška O, Alojz 
Medved 
+Alojz, Jožefa Lisec, Alojz 
in Angela Sirk 

   Log 8.30 Po namenu 
Po 29.5. Maksim Emonski, š Log 18 +Mira Kovač 

   Boštanj 19 +Janežič, Kranjc 

To 30.5. 
Ivana Orleanska, 
dev. 

Boštanj 17.30 Šmarnice 

Sr 31.5. 
Obiskanje dev. 
Marije 

Boštanj 19 Šmarnice 

Če 1.6. Justin   Za dobrotnike župnije 

Pe 2.6. 
Marcelin in Peter, 
m 

Boštanj 8 Za rajne 

So 3.6. Kerel Lwanga, m Okič 11 
+Novšak in druge 
sorodnike 

   Boštanj 15 Poročni obred 
   Boštanj 16 Poročni obred 

Ne 4.6. BINKOŠTI Boštanj 8 
Za župnijo 
+Ivan Kranjc O, Marija, 
Jože Lisec 

   Boštanj 10 
+Alojz Šteble O in starši 
+Marinka Železnik, Dušan 
Grm  

  ŽEGNANJE Šmarčna 16 Zaobljubljena maša 

Po 5.6. Marija, mati Cerkve Kompolje 18 
+Mihaela O, Anton Judež, 
Matjaž Prosenik 

  
Binkoštni 
ponedeljek 

Boštanj 19 +Matija, Jožefa Gunstek 

To 6.6. Norbert, š   +Pepca Andolšek 

Sr 7.6. 
Robert 
Newminstrski 

  +Franc Simončič 

Če 8.6. Medard, š Log 18 +Klemen Kovač 
   Boštanj 19 +Ivana Kovač 

Pe 9.6. 
Primož in Felicijan, 
m 

Boštanj 19 +Silvo Rak, O  

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 . 

Razpored svet ih  maš  
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Oratorij je široko vzgojno prostočasno 
dogajanje, ki poteka v mnogih župnijah. 
Za nekaj dni, teden ali več združuje med 
seboj otroke, mlade in odrasle, 
udeležence, animatorje in njihove 
voditelje. Oratorije povezuje glavni junak, 
ki se v obliki zgodbe predstavi 
udeležencem. Program oratorija na 
privlačen način navdušuje za vrednote, 
za ustvarjalnost in pošteno participacijo 
v družbi. Nepogrešljive sestavine 
oratorija so molitev, petje, dramska 
zgodba, kateheza, ustvarjalne delavnice 
in igre. 

Oratorij 2017 bo nosil naslov Dotik 
nebes. Oratorij bo potekal zadnji teden 
v avgustu, predvidoma od 27.8. – 31.8.  

So 10.6. Bogumil Poljski, š Stična  Za birmance in birmanke 

Ne 11.6. PRESVETA TROJICA Boštanj 8 
Za župnijo 
+Amalija O, Jože, Neža 
Lisec 

  Barnaba, apostol Boštanj 10 
+Martin Simončič in starši 
+Ana in Vid Ribič 

   Log 8.30 Po namenu  

Po 12.6. Eskil, mučenec Log 18 
+Jože Sever O, Ana in 
Leopold 

   Boštanj 19 +Franc in Kristina Pfeifer 

To 13.6. 
Anton Padovanski, 
red. 

Kompolje 18 +Štefanija Vrtovšek 

   Boštanj 19 +Alojz Lisec 
Sr 14.6. Valerij, m Boštanj  Po namenu 
Če 15.6. REŠNJE TELO IN KRI Boštanj 19 +Franc Simončič 
Pe 16.6. Gvido Kortonski, R Boštanj 19 +Alenka Šet 
So 17.6. Gregor Barbarigo, š Boštanj  Po namenu 

Ne 18.6. 
11. nedelja med 
letom 
Elizabeta, r 

Boštanj 8 
Za župnijo 
+Kovač, Franc Pompe 

  PROCESIJA SRT  10 
+Kodrič, Šinkovec; 
+povojne žrtve iz vasi 
Konjsko 

   Log 8.30 Po namenu 

Oratorij 2017 


