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Napovednik 
 

30.4. 3. Velikonočna. Žegnanje na Logu 
1.5.    Jožef delavec, začetek šmarnične 
          pobožnosti 
6.5.    Pohod po poti Azaleja, pričetek ob 
           9h, TVD 
6.5.   Pesem Posavja 2017, farna 
          cerkev, 19h        
7.5.   4. Velikonočna. Nedelja dobrega 
          pastirja 
10.5.  Srečanje članov ŽPS, 19.30 
12.5. Dobrodelni koncert za nabavo 
           defibrilatorja, TVD, 18h 
14.5.   5. Velikonočna 
21.5. 6. Velikonočna. Nedelja turizma. 
          Marija Pomočnica, Log 
28.5. 7. Velikonočna. Nedelja sredstev 
         obveščanja 
4.6.  BINKOŠTI. Sklep veroučnega leta. 
         Šmarčna, ŽEGNANJE   
 

 Skrb za ureditev cerkve: 
30.4. Dol. Boštanj 1-10 
07.05. Dol. Boštanj 11-20 
14.05. Dol. Boštanj 21-30 
 

 Verouk: 
        Petek, 2. junija 2017, vse skupine 
        V mesecu maju otroci obiskujejo 
        šmarnično pobožnost. 

 

 V krstu prerojeni: 
        Žiga Pompe, Boštanj 53 (22.4.2017) 

 
 Zaspali v Gospodu: 

+Frančišek Šmit, r. 11. 02. 1920, bival 
Dolenji Boštanj 136 
+Ivana Kovač r. Bračun, r. 16. 08. 
1929, bivala Novi grad 

 

 Priprava na krst 2017 
12.5. ob 20h, Sevnica  
9.6. ob 20h, Boštanj  

 
 Priprava na zakon 2017 

4. in 11. 5. ob 20h, Sevnica  
1. in 8.6. ob 20h, Boštanj  
 

 Birma in prvo obhajilo 
22. aprila 2017 je zakrament svete 
birme prejelo 32 mladih, iz osmega 
in devetega razreda. Birmovalec je 
bil novomeški škof g. Andrej Glavan. 
Čestitke birmancem, staršem in 
botrom ob tem dogodku! Mladim iz 
devetega razreda želimo srečno pri 
zaključku osnovne šole in pri 
nadaljevanju njihovega šolanja. 
23. aprila  2017 je prvo sveto 
obhajilo prejelo 23 otrok. Čestitke 
otrokom in staršem, srečno na 
življenjskih poteh. 

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  

leto XXVII                   MAJ    2017         številka 9 

1857 1509 

Jaz komaj čakam, tako že komaj 
čakam, da sploh ne vem, če bom 
dočakala!!! 
Dočakala je. Prvo obhajilo namreč. 
Me je pa ta stavek spremljal in me še 
spremlja. Tolikokrat mi pride na 
misel, tako srčkan je. Posrečen. Iz 
otroške duše. 
Prvoobhajanka. Ko sem jo vprašal, če 
se kaj veseli prvega obhajila … 
Njene očke so zažarele, in njen 
odgovor je bil, da ti zapre usta. 
Še zdaj se nasmehnem, ko se 
spominjam njenega odgovora. In si 
želim, da bi odrasli tudi znali tako 
čutiti in tako pričakovati. 
Hvala za pričakovanje, dragi otroci. 
Mi je dalo misliti …, me je 
nagovorilo. 
 … Tistega večera so bili starši 
prvoobhajancev zbrani, da postorijo še 
zadnje stvari. Ni se jim nikamor 
mudilo. Čutil sem njihovo 
pričakovanje, drugačno kot pri 
otrocih, čutil sem ponos in 
prazničnost. 

Hvala, starši. 
Pri birmancih mi ostaja lepo 
sodelovanje pred birmo. Ko zdaj 
gledam skupinsko sliko … Se mi zdijo 
tako zreli, tako odrasli … Drugačni 
kot sem ji bil vajen … Hvaležen sem 
za to doživljanje …  Svoj pečat so 
name pustili starši, tudi z dobrim 
sodelovanjem in odprtostjo. Vesel 
sem bil botrov, ki so povečini vedeli, 
kaj je njihova vloga in pomen …  
Hvaležen sem za farno občestvo, 
toliko je razne pomoči in podpore, 
molitve in požrtvovalnosti. Hvaležen 
sem za ta del doživljanja. 
Hvaležen sem za neko posebnost, ki 
jo imamo v župniji. To ste sodelavci 
pri izobraževanju in verouku. 
Sodelavci  pri birmanskih skupinah in 
delavnicah. Kar nekaj vas je in krasni 
ste. Čudovito. Zaslužite si priznanje, 
za čas, delo, odnos. 
Kaj bo potem? 
Pričakovanje … Dobro sodelovanje 
… To ne more roditi slabih sadov. 
Naj vam teknejo. 
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Razpored svet ih  maš  
Ne 30.4. 3. VELIKONOČNA Boštanj 8 

Za župnijo 
+Marija Žnidaršič, Anton, 
Alojz Lisec 

  Pij V, pp Boštanj 10 +Ana, Matija Kuhar in sta. 
+AlojzKarlič,starši, +Šteblaj 

  ŽEGNANJE Log 8.30 Po namenu 
Po 1.5. Jožef, del., pr. dela Boštanj 8 Za  dobrotnike župnije 
To 2.5. Atanazij Veliki, š cu   Po namenu 
Sr 3.5. Filip in Jakob, ap Log 18 +Boris Kožar 
   Boštanj  15 +Ivana Kovač, pogrebna 
   Boštanj 19 Šmarnice  

Če 4.5. Florijan (Cvetko), m Boštanj 13.30 +Franc Šmit, pogrebna 
   Boštanj 19 Šmarnice 

Pe 5.5. Juta, s Boštanj 19 
+Martin O, Alojzija 
Podlogar 

So 6.5. Dominik Savio, dij. Šmarčna 17 +Martina Gambeta 

Ne 7.5. 4. VELIKONOČNA Boštanj 8 
+Martin Novšak O, bratje, 
starši 
+Slavi Šlogar 

  PRVO OBHAJILO Boštanj 10 +Stanko Novak 
+Ivan Rešeta 

Po 8.5. Bonifacij IV., pp Lukovec 17 +Alojz Žnidaršič 
   Log 18 +Matej Kovač, O 

To 9.5. Pahomij ml., p Kompolje 18 +Maks, Gabrijela Jošt, O 
   Boštanj 19 Šmarnice 

Sr 10.5. Job, sp Boštanj 19 +Ivana Kovač, 7d 
Če 11.5. Estela(Zvezdana), u Boštanj 19 +Franc Šmit, 7d 

Pe 12.5. Leopold Mandič, r Šmarčna 17 
+Andrej Dobovšek O, 
starši Tuhtar, Dobovšek 

   Boštanj  Šmarnice, po koncertu 
So 13.5. Fatimska MB Boštanj 13 Zlata poroka 
   Boštanj 19 Šmarnice 

Ne 14.5. 5. VELIKONOČNA Boštanj 8 Za župnijo 
+Jože in Julijana Požar 

   Boštanj 10 
+družina Jekoš in Mirtelj 
+Martin O, Angela 
Draksler  

   Log 8.30 Po namenu 

   Boštanj 19 Šmarnice 

Obvest i la   

3 

Šmarnice 2017 
 

Preteklo leto so šmarnice potekala na 
kar desetih krajih. Pohvalno in lepo. Vse, 
ki ste pristojni za gradivo, prosim, da ga 
prevzamete v nedeljo, 30.4. (po prvi ali 
po drugi maši).  
Letos praznujemo tristoletnico kronanja 
podobe svetogorske Matere Božje, ki že 
več kot štiristo petdeset let kraljuje na 
Skalnici in kliče Slovence, naj na vseh 
ravneh življenja zaupajo v Njeno 
priprošnjo. Z letošnjimi šmarnicami za 
otroke z naslovom Čudež na Skalnici nam 
želi avtorica Kristina Tičar približati 
nastanek primorske božje poti na Sveto 
goro in nas povabiti k iskrenemu češčenju 
Marije, da bi Njenemu varstvu vedno 
znova izročali sebe in svoje bližnje. 
Otroci bodo po običaju v šmarnice 
vključeni z raznimi aktivnostmi. 

Dobrodelni koncert 
 

dne 12.5.2017 ob 18.00 uri v TVD Partizan 
Boštanj, pri katerem bomo zbirali 
sredstva za nabavo defibrilatorja.  
 
Sodelujejo: učenci Osnovne šole Boštanj 
in glasbeno instrumentalna skupina 
srednje šole za gostinstvo in turizem iz 
Celja. 
 
V dogovoru s predstavniki RK boste 
lahko svoj prispevek oddali tudi: 

 v poseben nabiralnik v župnijski 
cerkvi in sicer 7. in  14. maja 

 ali z nakazilom na račun 

SI56023790017732206 , 

sklic  00 12052017.               


