
 V Gospodu zaspali: 
+Jožica Samardžija r. Kunšek, r.  
02.03. 1953, bivala Dolenji Boštanj 
19, u. 3.7.2018, p. 8.7.2019, Boštanj. 
Naj počiva v miru. Svojcem iskreno 
sožalje. 
Darovi za maše ob pogrebu: 
Družina Cizl, brat Stane z družino, 
Franc in Olga Plahuta. Bog povrni! 
 

 Romanje: 
26. – 28. septembra 2019 – 
ALTOTING - nemški Lurd 

 

Marija Magdalena 
 

 

Goduje 22.  ju l i ja.  Umetnik i  jo 
upodabljajo kot spokornico z bujnimi 
razpuščenimi lasmi, pogosto ob 
Jezusovih nogah, pri njegovem križu ali 
ob Jezusovem vstajenju. Med njenimi 
atributi so posodica z mazilom, knjiga, 
trnjeva krona, bič, lobanja, hudičeva 
glava, palmova veja, rožni venec in križ. 
Zaradi spreobrnitve z Jezusovo pomočjo 
je znana predvsem kot zavetnica 
spokornic, magdalenk, žena, jetnikov, 
zapeljanih, učencev in študentov, sicer 
pa je tudi priprošnjica proti očesnim 
težavam, slabemu vremenu in mrčesu. 
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Napovednik 
 

14.7. 15. med letom 
20.7. Blagoslov vozil, po maši 
21.7. 16. med letom. Nedelja Marije 
         Magdalene 
         Žegnanje na Lukovcu, maša ob 11h  
         Krištofova nedelja, blagoslov vozil 
22.7. Marija Magdalena, praznik 
24.7. Sveti Krištof, zavetnik voznikov, 
         popotnikov 
25.7. Jakob Starejši, apostol, praznik 
28.7. 17. med letom. Anina nedelja 
         Žegnanje na Okiču, maša ob 11h  
         Blagoslov klekljanih prtov 
26.8. Oratorij 2019, začetek 
30.8. Sklep oratorija 2019 
26. – 28. septembra 2019 – Romannje 

ALTOTING -nemški Lurd 
 
 

Nedeljska sveta maša v času počitnic 
bo (v fari) samo ob 8h! 
Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 
19.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 19.00. 
Žegnanji na Lukovcu in Okiču  bosta 
ob 11. uri (namesto 11.15). 
   

 Skrb za ureditev cerkve: 
14.7. Boštanj 11-20 
21.7 Boštanj 21-30 
28.7. Boštanj 31-40 
4.8. Boštanj 41-50 

Boštanjski zvon, glasilo župnije  Boštanj            Vsi podatki so namenjeni interni rabi Župnije Boštanj 
Internet stran :  http://zupnija-bostanj.rkc.si      TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098 

Izdaja in odgovarja : Fonzi ŽIBERT, župnik, Boštanj 16, 8294 BOŠTANJ 
 (031) 665 - 483    81 - 49 - 710   alfonz.zibert@rkc.si 
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Drugič... 

 

To je že drugič, … 
Dobili smo besedilo v roke. In brali. Vsak 
zase. 
To je že drugič …, je bilo slišati enkrat, še 
enkrat, ponovno. 
To je to, je bilo čutiti v prostoru. 
To je že drugič. 
Brali smo tako imenovano Božjo 
okrožnico (Največji čudež na svetu, Og 
Mandino). Seveda, ni šlo samo za 
besedilo. Pač pa za to, kar je vsak od nas 
v resnici doživel, občutil. Tisti osebni »
drugič«. 
In je bilo kot nekakšno spraševanje vesti. 
A koliko prerokov, koliko modrecev, 
koliko pesnikov, koliko umetnikov, koliko 
skladateljev, koliko znanstvenikov, koliko 
filozofov in koliko kurirjev sem vam že 
poslal s svojim sporočilom o vašem 
nebeškem poreklu, o vaših božjih 
sposobnostih in o skrivnosti uspeha? 
Kako ste ravnali z njimi? 
Vseeno vas ljubim in zdaj sem pri vas, v 
teh besedah in izpolnjujem obljubo 
preroka, ki je oznanjal, da bo Gospod 
spet položil svojo roko, še drugič, da bi 
odrešil svoje ljudstvo. 
Spet sem položil svojo roko. 
To je že drugič. 
 

Pripovedovali smo si tiste zgodbe, ko smo 
dobili še eno priložnost. Ko je bila 
položena Božja roka na nas. In to že 
drugič. 
Pripovedoval sem nedavno zgodbo o 
gospe, ki pri 60-tih letih preprosto ni 
vedela, kako je biti ona sama, kdo sploh 
je ona sama. Vse življenje je delala za 
druge, hotela ugajati drugim, reševala 
druge, sama pa je živela na stranskem 
tiru. Resnično, čudo sveta, to je noro, da 
pri 50-60-tih letih človek ne bi vedel nič o 
sebi. Ne bi čutil sebe. Bilo mi je hudo, ko 
je odhajala. 
Naslednji dan sem prejel sporočilo:  
Po ne vem kolikih letih sem šla na kolo. 
Naredila sem 144 km … 
Nasmehnil sem se. 
To je tisto. 
To je drugič. To je druga priložnost. 
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Razpored svet ih  maš   

Ne 14.7. 
15. med letom 
Kamil, red. ust. 

Boštanj 8 

Za župnijo 
+Matilda Gračner, Jožefa 
Zupan 
+Stanko Marolt 

   Log  Po namenu 
Po  15.7. Bonaventura, š cu Log 18 +Mia Kovačič, Silva Šeško 

   Boštanj 19 +Jožica Samardžija, 7d 
To 16.7. Karmelska MB Boštanj 8 Za zdravje 
Sr 17.7. Aleš, sp Boštanj  +Pepca Andolšek 

Če 18.7. Friderik, Mirko Boštanj  Za vse rajne 

Pe 19.7. Arsenij, pušč. Boštanj 19 
+Vincenc Podpadec 
+Ljudmila Lipar 

So 20.7. Apolinarij š m Boštanj 19 
+Agata Lisec, O 
+ Zvonimir Kadilnik 

Ne 21.7. 
16. med letom 
Krištofova nedelja 

Boštanj 8 
Za župnijo 
+Ana, Jože Pfeifer 

  Danijel, prerok Log  Po namenu 

  ŽEGNANJE Lukovec 11 
+Mihaela Lisec, Tadej 
Sluga 
+Novšak, Žveglič 

Po 22.7. 
Marija Magdalena, 
sp 

Kompolje 18 +Dragica Redenšek, O 

   Lukovec 19 
+Alojz Žnidaršič, O 
+Rozalija Žnidaršič 

To 23.7. Brigita Švedska, r Boštanj 19 
+Franc Povše O, Ivanka, 
Tone Dolničar 

Sr 24.7. Krištof, m Boštanj  Po namenu 
Če 25.7. Jakob st., ap Boštanj  Po namenu 
Pe 26.7. Joahim in Ana Boštanj 19 Za zdravje 
So 27.7. Gorazd, Kliment Boštanj 14 Poročni obred 

   Boštanj 19 
+Stanko Marolt, O 
+Alojzija Podlogar 

Ne 28.7. 
16. med letom 
Viktor (Zmago), pp 

Boštanj 8 
Za župnijo 
+Franc Simončič, O 

   Log  Po namenu 

  
Anina nedelja 
ŽEGNANJE 

Okič 11 
+Roman Pešec, starši 
+Marija Blas O, Jože, sor. 
+Ana Novak Seničar 

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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Sveta Ana  
 

Goduje 26. julija (skupaj z možem 
Joahimom) 
Atributi: knjiga, hči Marija in vnuk Jezus, 
M a r i j i  r a z l a g a  s v e t o  p i s m o 
Je zavetnica (patrona) proti revščini, pa 
tudi proti nevihti. Ravno okrog Aninega 
praznika - 26. julija - so velike vročine in 
je mnogo neviht. Skupaj z možem 
Joakimom pa je zavetnica zakoncev. 
Priporočajo se ji tudi razni obrtniki, zlasti 
pa rudarji. 
 

Krištofova nedelja  
 

in blagoslov vozil bo v soboto 20. julija 
pri maši ob 19h in v nedeljo 21. julija pri 
vseh mašah. Ob tej priložnosti bo 
potekalo zbiranje darov za vozila 
misijonarjev. 
Geslo:  

Z veseljem darujem  
– življenja rešujem!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anina nedelja 
 

Ob Anini nedelji bo na Okiču poseben 
dogodek: 
Blagoslov klekljanih prtov, ki je delo 
klekljaric širom Slovenije. Vsem ženam, 
ki so sodelovale pri tem zanimivem 
projektu, iskrena zahvala. 
 

V prijetnem sodelovanju je moči 
združilo več klekljaric širom 
Slovenije in seveda tudi domača 
dekleta in tako so nastali 
čudoviti novi prti za cerkvico  
Sv. Ane na Okiču. 
Vljudno vabljeni k sveti maši, ki 
bo potekala 28.julija ob 11. uri 
na Okiču. Pri maši bodo prti 
blagoslovljeni in predani v 
uporabo. 

 

Tina Ž. 

Inovativni vzorec čipke za cerkev sv. Ane 


