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Napovednik  

Napovednik 

  

1.7.  13. nedelja med letom 

5.7. Ciril in Metod, slovanska apostola in 

 sozavetnika Evrope 

8.7. 14. nedelja med letom 

  Sveta maša samo ob 8h 

12.7. sv. Mohor in Fortunat, mučenca 

15.7. 15. nedelja med letom 

22.7. 16. nedelja med letom, Lukovec, 

 žegnanje,11.15 

 sv. Marija Magdalena, apostolka 

 apostolov 

 Krištofova nedelja, po običaju 

 blagoslov vozil 

24. 7. sv. Krištof 

27. 7. sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci 

29.7. 17. nedelja med letom, Okič, 

 žegnanje, 11.15 

26.8. Dnevi oratorija 2018 

 

Svete maše ob nedeljah po 1. juliju 

do konca počitnic samo ob 8h! 

 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 

01.07. Dolenji Boštanj 121-130 

08.07. Dolenji Boštanj 131-144 

15.07. Radna 

22. 07. Konjsko 

29.7. Jablanica 

 

 V Gospodu prerojeni: 
 Zala Novšak (13.5.); 

 Inja Pešec, Hana Drstvenšek  (27.5.); 

 Nika Barbič (3.6.); 

 Simon Lisec(10.6.) 

 Eva Godec, Maj Škrlec (17.6.); 

 Taja Kozinc (23.6.);  

 Jan Jurman Majerič, Mila Krejan, 

 Stella Imperl (24.6.).  

 Čestitke in vse blagoslove v življenju! 

 

 Sveti zakon so sklenili: 

 Dejan Žveglič in Marjetka Grivec 

 (23.6.),  

 Primož Kopar in Petra  Mesojednik 

 (29.6., v župniji Tržišče),   

 David Gambeta in Mojca Revinšek 

 (30.6.).  

Čestitke in vse blagoslove na skupni 

poti. 

 

 Zahvala: 

Bog povrni vsem, ki ste se odzvali 

klicu Karitas za pomoč prizadetim v 

neurju v Črnomlju. Pri nabirki smo 

zbrali 400 €. Seveda lahko še vedno 

darujete na različne načine: nabiral-

nik, nakazilo (podatki so objavljeni 

na naši spletni strani). 

Bog povrni vsem dobrotnikom! 
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Podkve 

 

»Rojstni dan imam. Jutri. In to 18. Meni 

pa gre vse narobe … Vse!« 

Pred dnevi sem bil na nekem srečanju z 

mladostniki. Ko je bil čas za pogovor, je 

prišla mladenka: 

»Veste, rada bi se samo umaknila. Ne 

želim se pogovarjati. Želim samo, da me 

nihče ni vidi, zato sem prišla sem …« 

Molčal sem, nato pa rekel:  

»Prav. Ne bova govorila. Vendar mi povej 

eno stvar: povej mi, kaj rada počneš … in 

potem bova tiho …« 

V trenutku se je vzravnala, se zasmejala, 

oči so se ji zasvetile … 

»Ne boste verjeli …. Zbiram podkve, raz-

nih oblik, barv, velikosti … 300 jih imam 

…« 

»Vau …« No, toliko sem vedel, da sem 

komentiral: » A ni to za srečo?« 

Prikimala je. 

»To moraš imeti pa veliko sreče …« 

»Ne. Vse mi gre narobe …« 

V hipu se je njeno razpoloženje spreme-

nilo; povesila je pogled, sključila je telo, 

obraz je zakopala v dlani. Zdelo se mi je, 

da sem slišal stokanje in težko dihanje … 

»Rojstni dan imam. Jutri. In to 18. Meni 

pa gre vse narobe … Vse!« 

»Lahko omeniš eno stvar …« 

»Oče in mama. Sta na pol že ločena. 

Pravzaprav se celo življenje ločujeta … In 

groza me je … Jutri bomo imeli praznova-

nje skupaj s sorodniki … Za mojo polno-

letnost … In bomo ena velika, srečna dru-

žina … F … « 

Zaklela je, kletvico je še nekajkrat ponovi-

la. Čutil sem eno stvar: njej gre narobe 

samo to, da gre narobe očetu in mami … 

Je pa, kar se dogaja kot po pravilu, pre-

vzela krivdo za to, da staršema ne gre.  

Nekako verjamem, da bo ta mladenka 

lahko kar kmalu rekla: Dragi oče, draga 

mama, poskrbita za vajin odnos kot vesta 

in znata. Odrasla sta. Jaz pa si zaslužim 

priložnost, da odrastem, da poskrbim 

zase in začnem čutiti stvari, ki so mi v 

življenju dragocene … Ne bom več prevze-

mala krivde za vaju, ne bom več  reševala 

vajinega odnosa (ki ga itak ni) … 

Predvidevam, da kmalu ne bo več zbirala 

podkev.  

Vse najboljše za rojstni dan. 18.  
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Razpored svet ih  maš  

Ne 1.7. 
13. med letom  

Izseljenska 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Anton Simončič O, An-

gela, +Simončič 

+Agata Lisec, O 

  Estera, svp. žena Boštanj 10 +Pavla Klavs, 30d 

   Log  Po namenu 

Po 2.7. Frančišek Regis, r Kompolje 18 
+Matjaž Prosenik O, Miha-

ela, Anton Judež 

   Boštanj 19 
+Sadar Joži, 7d 

+dobrotniki župnije 

To 3.7. Tomaž, ap   +Pepca Andolšek 

Sr 4.7. Urh (Uroš), šk   +Franc Simončič 

Če 5.7. Ciril in Metod   +Milan Lisec 

Pe 6.7. Marija Goretti, m Boštanj 19 +Neža Blatnik, Alojz Lisec 

So 7.7. Vilibald, š Boštanj 19 +Anton Androjna 

Ne 8.7. 
14.med letom  

Hadrijan, pp 
 8 !!! 

Za župnijo 

+Marija Virant O, Jože, 

Gašper Sporar  

+Vladimir Šteblaj O, starši 

   Log  Po namenu 

Po 9.7. Veronika, op   +Franci Žnidaršič 

To 10.7. Amalija (Ljubica), r   +Franc Povše 

Sr 11.7. Benedikt, o   +Franc Simončič 

Če 12.7. 
Mohor in Fortunat, 

m 
Boštanj 19 

+Tina Žugič, 30d 

+Milena O, Milan Poljšak 

Pe 13.7. Henrik (Hinko), kralj Boštanj 19 +Zofija Marolt, O 

So 14.7. Božidar, š   Po namenu 

Ne 15.7. 
15. med letom 

Bonaventura, š 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Vid, Ana Ribič 

+Martin Simončič O in st. 

   Log  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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bo sicer prvi slovenski misijonar 

med Indijanci Friderik Baraga, 

geslo pa "ENO JE POTREBNO".   

Nove maše 

Branko Jurejevčič, ki izhaja iz 

Župnije Podzemelj v Beli Krajini. 

Je edini tako imenovani škofijski 

novomašnik, ki bo tudi neposre-

dno deloval v pastorali po naših 

župnijah. Branko je bil pred leti na 

pastoralnem vikendu tudi v naši 

župniji. Novo mašo bo obhajal v 

nedeljo, 1. julija, ob 10.00 v žup-

nijski cerkvi v Podzemlju. 

V naši neposredni bližini bo nova 

maša v baziliki v Brestanici, 8. 

julija 2018 ob 10. uri;  daroval jo 

bo Peter Kočevar, doma iz Stranj, 

poslanstvo pa bo imel v škofiji Bo-

zen-Brixen. 

p. Benjamin Bevc DJ bo novo 

mašo obhajal v nedeljo, 8. julija 

2018 ob 10. uri, v župnijski cerkvi 

v Cerkljah ob Krki. 

Med zlatomašniki pa letos najde-

mo g. Ivana Turka (deloval je 

tudi v Boštanju, zdaj v Sevnici): 

zlato mašo bo obhajal v Pilštaj-

Oratorij 2018 

V župniji Boštanj je Oratorij pred-
viden zadnji teden avgusta, 27. 8 - 
31. 8. Prijavnice in vse informacije 
bodo na voljo v začetku avgusta 
na spletni strani in v običajnih tis-
kovinah. 
V župniji Sevnica pa Oratorij (in 
varstvo) poteka v mesecu juliju in 
sicer v naslednjih terminih:  
2. - 6. 7. 2018 
Oratorij - 1. teden 
9. - 13. 7. 2018 
Oratorij - 2. teden 
16. 7. - 31. 8. 2018 
Počitniško varstvo otrok 
 

Prijavnice za letošnji oratorij v 
Sevnici: dobite jih v SMC-ju, župni-
šču Sevnica in na spletu:  

www.smc-sevnica.si 
 

Glavna osebnost Oratorija 2018 

http://www.smc-sevnica.s

