
Zahvalne maše 
 

Zahvalno nedeljo bomo v farni cerkvi 
praznovali v nedeljo 3.11. Po običaju 
bodo zahvalne maše tudi po nekaterih 
podružnicah. Bog povrni za vašo skrb za 
cerkve, za župnijo in za duhovnika. Na 
zahvalno nedeljo bomo obhajali tudi 
zakonske jubileje. 
Nabirka zahvalne nedelje je namenjena 
za duhovnika, na Logu za g. Jožeta. 

 

Zakonski jubileji 
 

Povečini ste se že odzvali, hvala za to.  
Jubileje obhajamo na zahvalno nedeljo, 
3. novembra ob 10h. Po običaju se 
zberemo v župnišču, od koder bomo 
oblikovali sprevod v cerkev. Po maši 
vabljeni, da nazdravimo vašemu 
prazniku. 
 

 Molitve za rajne 
 

Kot vsako leto bodo na voljo (med 
tiskovinami) listki z molitvami za rajne, po 
namenu »očenašev«. Molitve zanje bodo 
po običaju na praznik Vseh svetih. Svete 
maše zanje pa bodo opravljene v 
mesecu novembru. 
Do 1. novembra lahko oddate za 
molitve za rajne (po namenu 
očena šev ) .  Cer kev  za  ob i sk 
pokopališča in molitev za rajne v prvih 
osmih dneh novembra naklanja 
popolni odpustek. 
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Napovednik 
 

27.10. Žegnanjska nedelja; 30. med 
           letom 
1.11.    Vsi sveti 
2.11.   Spomin vernih rajnih 
3.11.   Zahvalna nedelja, 31. med letom; 
           nedelja zakonskih jubilejev. 
           Nabirka za duhovnika.  
10.11. 32. nedelja med letom 
14.11. Redno srečanje ŽPS 
17.11. Srečanje s starši birmancev, po 
           maši  
24.11. Srečanje s straši prvoobhajancev, 
           po maši 
 

 Skrb za ureditev cerkve: 
27.10. Dolenji Boštanj 91-100 
03.11. Dolenji Boštanj  101-110 
10.11. Dolenji Boštanj 111-120 

 

 Verouk, ob petkih 16-18h: 
8.11. 1-3r 
15.11. 4-6r 
Birmanci – po skupinah 
 

 Zaspali v Gospodu: 
+Amalija (Malči) Kozinc, r. 26. 03. 
1946, Dolenji Boštanj 105, u. 
15.10.2019, p. 18.10.2019 
Za sv. maše so darovali: hčerki 
Zdenka in Pavli, sestra Fanika z 
možem, brat Matija z ženo, sestra 
Pepca z možem, sestra Emica z 
možem, sestra Nežka, Elka Vovk, 
Jožica in Tinca z družinama, 
sosedje, Žvegličevi iz Podgorja, 
Tomaž Lisec (dar), sosedje (dar). 
Vsem Bog povrni! 

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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Božje oči 

 

Stisnila se je v najbolj oddaljeni kot in 
obmirovala. Videti je bilo, da ji je mučno 
kot že tolikokrat. Nikakor ne more iz tega 
svojega otroštva, iz prizadetosti, 
ranjenosti, sem pomislil. 
Že je izgledalo, da je splavala na 
površino, pa je bil najmanjši povod 
dovolj, da se je v hipu spet potopila nazaj 
v tisto stanje zavrženosti in nevrednosti 
kot ga je bila deležna v otroštvu. 
Tako je bilo tudi tokrat. 
Malo smo pomeditirali o sebi. Si 
predstavljali sebe kot otroka. In skušali 
prebuditi občutke tega otroka, jih spraviti 
na svetlo. Pa ni bilo treba daleč. Bile so 
dovolj besede:  
Sem otrok, sem deklica, stara pet, šest let 
… 
Gospa se je sesedla v kot. Obmirovala, 
obnemela. V poltemi je bilo čutiti eno 
samo trpljenje. Nobenega upanja … vsak 
vdih je bil trpeč. 
To ni bil moj večer, je rekla. Res ne vem, 
ali se bom kdaj izvlekla iz tega otroštva. 
Nič nisem mogla. Nič. Toliko let se že 
ukvarjam s tem. Evo, pa sem spet kot 
paralizirana. Vse sem kriva! Zavržena! 
Kot takrat! 
… 
 

Naslednjič ... Vse je bilo isto, spet otrok, 
deklica, otroštvo. Toda, tokrat je bil izziv:  
Božje oči!  Kako na to deklico gleda Bog. 
Kako jo On vidi? In kako ona čuti te 
Božje oči, Božji pogled? 
Bili smo v cerkvi. Navodilo je bilo, naj si 
izberejo mesto, kjer te Božje oči čutijo in 
se odzovejo temu, kar se prebuja. 
… čez nekaj časa … 
'Mala deklica' se je pričela igrati pred 
oltarjem … 
… 
Nisem bil presenečen, bil pa sem 
presrečen, ko sem jo poslušal: 
Tisto zadnjič, katastrofa, katastrofa! 
Paraliza. Solze, nemoč. Krivda. Ti si 
kriva! Zavržena … 
… 
Tole danes pa … BOŽANSKO! 
… 
So stvari, ki jih ozdravijo samo Božje oči!  
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Razpored svet ih  maš   

Ne 27.10. 
30. navadna, 
krstna 

Boštanj 8 

Za župnijo 
+Slavi Šlogar 
+Angela O, Anton 
Veteršek 

  ŽEGNANJSKA Boštanj 10 
+ Jože Žnidaršič, Koren, 
Žnidaršič 
+Jože Lindič 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 
28.10

. 
Simon, Juda Tadej, 
ap 

  +Ana Novak 

To 29.10 Narcis, š   +Jože Lindič 

Sr 30.10. Marcel, m Log 17 +Knez 

   Boštanj 19 
+Alojz Kovač  
+Jože Kantužer 

Če 31.10. Volbenk š, Dan ref.   Po namenu 

Pe 1.11. VSI SVETI Log 8.30 Po namenu 

   Boštanj 14 
+Amalija, Franc Janežič 
Za rajne po namenu 
očenašev 

   Kompolje 16 +Ljudmila Stegenšek O 

So 2.11. VERNE DUŠE Boštanj 7 Za vse rajne farane 

   Boštanj 7.30 Po namenu sv. Očeta 

   Kompolje 17 Zahvalna 

   Šmarčna 18 Zahvalna 

Ne 3.11. 31. navadna Boštanj 8 Za župnijo 
+Matija Žibert, O 

  
ZAHVALNA 
Viktorin Ptujski 

Boštanj 10 +Antonija, Janko Levstik  
+Matija Novšak O, Knez 

   Log 8.30 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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Navodila k verouku 
 

Z voditelji opažamo nekaj stvari, ki jih je 
potrebno reševati s pomočjo doma – staršev 
in vabimo k podpori in sodelovanju. 
K veroučnim uram otroci prinesejo veroučno 
gradivo, liturgični zvezek in delovni zvezek 
(vem, neumno je, da to pišem, ampak …) 
Otroci v župnišču uporabljajo copate! 
Otroci naj ne nosijo razne hrane s seboj, to 
pač ni petkov piknik! 
Naloge delajo otroci - ne mami, babi, itd.! 
Naloge se delajo sproti in ne za nazaj (za 
nazaj ne bomo pregledovali, razen z 
opravičilom)!  
Opazili smo tudi, da se nekateri otroci 
obnašajo nesramno do drugih, da žalijo 
vrstnike (ponavadi se spravijo na enega), in 
tega si ne smemo dovoliti. 
Gre seveda za posamezne primere. Si pa 
pridržujemo pravico, da bomo v primerih 
žaljenja in nesramnosti zavarovali veroučno 
skupino in posameznike odslovili. 
Starše vabimo, da ste malo pozorni na 
obnašanje svojih otrok. Nesramno 
obnašanje boste namreč čez leta čutili na 
sebi … 

Zahvala 
 

Celo župnišče je polno. Skupine v 
učilnicah, ena v kuhinji, ena še zunaj. 
Tak je bil na primer včerajšnji popoldan 
ob rednem verouku. Okrog 60 otrok, ena 
skupina birmancev, in deset voditeljev 
animatorjev.  
 
Veliko lepega sodelovanja je v župniji. 
Hv a l ež en  s em B o gu i n  v sem 
sodelavcem na različnih področjih; 
o rg an is tom,  pe vc em,  br a l ce m, 
ministrantom, ključarjem, članom ŽPS, 
krasilkam, molivcem. Posebna zahvala 
mladim, ki z veseljem in občutkom 
sodelujejo pri veroučnih dejavnostih. 
Topla zahvala tistim ljudem, ki skrbite za 
vse, kar se dogaja v župnišču in ob 
njem. Bog povrni! 

 
 

Po 4.11. Karel Boromejski, š. Log 17 
+Slavko Prah 
+Anton Androjna O, Alojz 
Žnidaršič 

   Boštanj 18 +Slavi in Franci Hribar 
To 5.11. Zaharija, Elizabeta Kompolje 17 +Maks Jošt 
   Boštanj 18 +Franc Simončič, O 

Sr 6.11. Lenart, opat   Za duhovne poklice 

Če 7.11. Ernest, o Lukovec 17 Zahvalna 
Za pokojne iz Lukovca 

   Boštanj 18 +Alojz Guček 
Pe 8.11. Bogomir, š; zahvalna Boštanj 8 Za zdravje 
So 9.11. Posv. lat. bazilike   +Terezija Ganc 

Ne 10.11. 32. navadna Boštanj 8 Za župnijo 
+Martin, Angela Draksler 

  Leon Veliki, pp Boštanj 10 +Malči Kozinc, 30. dan 
+Marija, Stanislav Pavlič, O 

   Log 8.30 Po namenu 


