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Napovednik 
 

27.8. 21. Nedelja med letom. Oratorij, 
            začetek, 14h 
1.9.      Prvi petek, obisk bolnikov, 
            dopoldan 
2.9.     Maša za domovino, 17.15 

3.9.     22. Nedelja med  letom. Angelska 
8.9.     Marijino rojstvo – Mali šmaren 
9.9.     Topolovec, romarski shod, 19h 
10.9. Topolovec, žegnanje, romarski 
            shod: maša ob 7h in ob 10h. 
            Maša v farni cerkvi samo ob 8h 
14.4.    Povišanje svetega Križa 
15.9.    Vpis k verouku, 15h - 17h, vse 
            skupine 
17.5.    Farno žegnanje. Češčenje SRT.  
22.9.   Začetek veroučnih skupin: 1-4r 
24.9. Žeganje na Kompolju, 11.15h. 
            Blagoslov obnovljenega križa. 
            Predvidoma bo med nami  
            upokojeni nadškof Alojz Uran 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 
27.8. Boštanj 1 – 10 
3.9. Boštanj 11-20 
10.9. Boštanj 21-30 
17.9. Boštanj 31-40 
 

 Zaspali v Gospodu 
+Franc Vodopivec, r. 23. 07. 1938, bival 
Vrh/Boštanj 29. 
Naj počiva v miru! 
 

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 

Napovednik  

KDAJ?: OD NEDELJE, 27. 
8. 2017 (začetek ob 14:00 
do 19:00 )  
do ČETRTKA, 31.8.2017 
(med tednom pričetek ob 
9:00 do 14:00)   
taborjenje od  
29.8. – 31.8. 
 
Začetek varstva: 7.15. 
Sklep varstva: 15h 
Prispevek: 1€ na dan 

ORATORIJ 2017  
»DOTIK NEBES« 

leto XXVIII             SEPTEMBER  2017              številka 17 
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37% 

 

Bil je običajen zdravniški poseg. Ni 
bolelo, glede tega itak nimam 
nikakršnih bolečin. No, zdravnik je 
opravil, kar je imel, ampak začutila 
sem nekaj v njegovem pogledu. Rekel 
mi je, naj še malo počakam … In 
vedela sem … Pride cela delegacija. 
Nisem vedela, koga naj gledam. Začel 
je: »Gospa, vi imate 37% možnosti, 
da preživite...« … Smrtna tihota. 
Njegove zelene oči so bile tople in 
hladne obenem. Nisem mogla odpreti 
ust. Nisem se mogla premakniti. 
Zmrznila sem, in to na polno. Nič 
nisem vprašala, spomnim se samo, da 
mi je nekdo prinesel vodo. Kako sem 
šla ven, kako sem prišla domov? 
Nimam pojma … 
Ko sem prebiral to sporočilo, sem 
pomislil, kako sem s to gospo še 
nedavno pil pivo ... Skozi misli so mi 
polzele slike o minljivosti … in 
kompliciranju … 
Takoj sem dobil odziv na moje 
premisleke. 
Bilo je samo bežno srečanje … In mi 
je znanka povedala, da se bo 
upokojila. In bila je žalostna. Da sicer 

rada hodi v službo, ampak da to ni 
ničemur več podobno. V ustanovi, 
kjer dela, so inšpekcije  nekaj 
običajnega … Zdravstvena inšpekcija, 
socialna inšpekcija … 
Inšpekcija pride in pogleda … samo 
papirje. Ne pogledajo nobenega 
človeka. Nobenega nič ne vprašajo, z 
nikomer se nič ne pogovorijo. Nič. 
Samo papirji ... (Pozor: gre za 
zdravstveno in socialno inšpekcijo, ne 
za računovodsko; pa še tam je zdravo 
kaj vprašati, se pomeniti, pogledati, 
vzpostaviti stik …, ok, le mnenje …) 
 
Ko vsak na svoj način vstopamo v 
novo šolsko leto (učitelji in vzgojitelji 
na svoj način, starši in stari starši 
drugače, otroci spet drugače …), je 
dobro začutiti, kaj bo res pomembno: 
papir ali človeški stik? 
Sploh v luči zgodbe o 37% (in ta 
mamica ima tri male otroke), se nam 
odpira drugačna razsežnost. 
 
Želim vam srečno in varno izbiro, 
dobri ljudje.  
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Razpored svet ih  maš  
Ne 27.8. 21. med letom Boštanj 8 

Za župnijo 
+Stanislav Mrvič, Marija 
Šoštarič, st. Zavrl 

  Monika Boštanj 10 +Neža de Rossi in starši 
   Log  0Po namenu 

Po 28.8. Avguštin, š cu Kompolje 18 Po namenu 

   Boštanj 19 +Emil Rupnik 
+Pepca Andolšek 

To 29.8. Muč. J. Krstnika Log 18 +Alojz Lisec  
   Boštanj  19 +Marija Skubic 

Sr 30.8. Srečko, m Boštanj 19 +Franc Vodopivec, 7d 
Če 31.8. Pavlin, š Boštanj  Po namenu 
Pe 1.9. Tilen, opat Boštanj 19 Za zdravje 
So 2.9. Antonin, m Boštanj 1715 Maša za domovino 

Ne 3.9. 22. med letom Boštanj 8 
Za župnijo 
+Angela Simončič O, 
Simončič, Oblak 

  Angelska Boštanj 10 Matija O, Marija Jermančič, 
Petrič 

   Log  Po namenu 
Po 4.9. Rozalija, s   Za rajne 
To 5.9. Bertin, o   Po namenu darovalca 
Sr 6.9. Zaharija, pr   Konf.: Za duhovne poklice 
Če 7.9. Regina, muč   Za rajne 
Pe 8.9. Mar. rojstvo-MALI Š. Log 18 +Angela Mlakar, O 

   Boštanj 19 +Franc Simončič, Marija 
Popovič 

So 9.9. Peter Klaver, r Boštanj  16.30 Za srečen zakon 

  ROMARSKI SHOD Topolovec 19 + Darko Možic in starši  
+Ana, Jože Pfeifer in starši 

Ne 10.9. 23. navadna Topolovec 7 +Polde, Pavla Gunstek 
'Anton, Angela Veteršek 

   Boštanj 8 

+Marija, Jože Blas O, 
sorodniki  
+Angela Simončič O, 
Simončič, Oblak 

  ŽEGNANJE Top 10 

+Ivan, Minka Možic, Frank 
Možic 
Za žive in rajne iz družine 
Stopar  

Po 11.9. Gvido, s Log 18 +Boris Kožar 

   Kompolje 19 +Anton, Mihaela Judež O, 
Matjaž Prosenik 

To 12.9. Tracijan, m Lukovec 18 +Marija Vintar (r.d.) 
   Boštanj 19 +Terezija Ganc, Anton Lisec 

Obvest i la   
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Sr 13.9. Janez Zlatousti, š cu   Po namenu 

Če 14.9.  Povišanje sv. Križa Log 18 +Slavko Žveglič 

   Boštanj 19 +Ivanka, Franc Povše, Anton 
Dolničar 

Pe 15.9. ŽMB, Dolores  Boštanj 19 +Neža Blatnik 

So 16.9. Kornelij, Cirpijan, m Boštanj 17.30 Za blagoslov v zakonu 

Ne 17.9. FARNO ŽEGNANJE  Boštanj 8 Za župnijo 
+Anton Hrovat, Janko Kuhar 

  ČEŠČENJE SRT Boštanj 10 +Stane, Alojzija, Roman Lipar  

Žegnanja v septembru 
 

V mesecu septembru imamo kar tri 
žegnanjske nedelje: Topolovec, farno 
žegnanje in Kompolje. V določenih 
obdobjih so žegnanja poenostavili in je 
veljalo: prva v septembru je žegnanje na 
Topolovcu, drugo v fari, zadnjo na 
Kompolju. V zavesti ljudstva je prva 
nedelja v septembru angelska, in jo 
bomo kot tako pustili. Žegnanje na 
Topolovcu pa bomo obhajali v skladu z 
izročilom, kar pomeni prvo ali drugo 
nedeljo v septembru. Podobno v skladu 
z izročilom bomo obhajali farno 
žegnanje, na Kompolju pa bo žegnanje 
zadnjo nedeljo v septembru (oktobra je 
poudarek že  na rožnovenski nedelji). 
  

Klemen IX. je leta 1667 določil, naj bo 
praznik angelov varuhov na prvo nedeljo 
v septembru in pri nas je ta nedelja 
dobila ime 'angelska nedelja'. Papež 
Klemen X. je praznik angelov varuhov 
leta 1670 ukazal za vso Cerkev in ga 
nastavil na 2. oktober. V naših krajih pa 
tudi po drugih avstrijskih deželah so ga 
še naprej obhajali na prvo nedeljo v 
septembru in tako je še danes. Zdaj je 
god angelov varuhov v vsej zahodni 
Cerkvi 2. oktobra. 

Verouk 2017/18 
 

Prispevek za verouk je tako kot preteklo 
leto  35€. V ta znesek je vključena cena 
delovnega zvezka, liturgičnega zvezka in 
priporočeni dar. Priporočeni dar je 
namenjen temu, da se lahko dejavnosti 
sploh izvajajo: vzdrževanje in ogrevanje 
prostorov, razna dopolnilna gradiva 
(plakati, kopije, listki, svečke), simbolni 
prispevek za katehete. 
4r, 5r, in 6r - dodatno učbenik 8€, če ga 
seveda otroci potrebujejo. Podrobno 
specifikacijo boste dobili ob vpisu. 
Veroučne delavnice bodo potekale ob 
petkih. Začetek 22. septembra. 
Vpis: 15. septembra 2017 15h – 18h. 

 

Pri vpisu potrebujete: 
Prvi vpis:  
DRUŽINSKA KNJIŽICA/KRSTNI LIST 
Ostali: SPRIČEVALO 
 

Diakonsko posvečenje 

Diakonsko posvečenje Petra Kočevarja 
bo 1. oktobra 2017 ob 15h v Italiji v kraju 
Brixen. Farani Brestanice organizirajo 
prevoz – romanje 1. in 2. oktobra.  
Odhod iz Blance ob 4h. Informacije:  
Peter Kočevar, 041 225 145.  


