
Pomoč na dlani Vene-

zueli (PNDV)  
 

PNDV začenjamo kot mali projekt znotraj 

občine Sevnice v Boštanju in je osredotočen 

na ozaveščanje krize, ki se trenutno dogaja v 

Venezueli. S  poslanimi donacijami želimo 

pomagati javnim bolnišnicam ter olajšati delo 

zdravstvenem osebju.  

Med tistimi, ki najbolj trpijo so novorojenčki, 

otroci, ženske in starejši, saj so zaradi po-

manjkanja dnevnih obrokov zelo podhranje-

ni. Vzrok vsega politična kriza in hiperinflacija, 

saj iz dneva v dan cena osnovnih potrebščin 

skače v nebo. 

Omeniti je potrebno, da zdravniki in sestre 

delajo v obupnih pogojih zaradi pomanjkanja 

medicinskih zalog in slabih pogojev za delo v 

samih bolnišnicah, ki tako rekoč razpadajo. 

Družba pediatrov v Venezueli je kot posledica 

tega potrdila, da je 78% otrok podhranjenih, 

umrljivost dojenčkov mlajših od enega leta 

znaša že 21 na 1000 otrok in število nosečnic, 

ki umre pri porodu je 130 na 100.000 rojstev. 

Kako pomagati? 

Dan dogodka bo v nedeljo 24. marca med 

7.00 in 13.00 dopoldan. 

Na voljo bo venezuelska hrana, kot degusta-

cija za vašo dobrobit in donacije, ki jih boste 

namenili, saj bomo s tem pokrili varno dosta-

vo do želene destinacije. 

Seznam stvari, ki jih lahko donirate so napisa-

ne na letaku. 
 

Več informacij: 
 

http://zupnija-bostanj.rkc.si/  

facebook stran 

https://www.facebook.com/PNDVenezueli/ 

Anny in Miha Gračner 

gracner.miha@gmail.com 
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Napovednik 
 

17.3. 2. postna. Papeška. Dekanijsko 

romanje na Brezje, odhod 12.30h. 

Predstavitev projekta Majiwa 2019 

19.3.  Sv. Jožef 

23.3. Birmanska delavnica, 4. del 

24.3. 3. Postna. Pevska skupina Artes 

liberales, ob 10h. Blagoslov 

planincev, Lukovec, 11.30h.  

 Predstavitev postne akcije 2019: 

Pomoč Venezueli 

31.3.  4. postna 

6.4.  Spovedovanje pred prazniki,  

ob 19h 

7.4. 5. postna. Tiha. Križev pot na 

Topolovec 

Birma 27.4. 2019 ob 15h 

Prvo obhajilo 28.4.2019 ob 10h 

 

 Verouk: 

22.3. 5-7r 

 29.3. 1-4r  

23.3. birmanska delavnica, 4.del 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 

17.3. Dolenji Boštanj 21-30 

24.3.Dolenji Boštanj 31-40 

31.3. Dolenji Boštanj 41-50 
 

 Priprava na zakon: 

Sreda, 20. 03. in 27. 03. ob 19.30h 

 Četrtek, 21.03. in 28. 03. ob 19.30h 
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ENEGA 

 

Nimam niti enega, je rekla. 

Seveda nisem imel odgovora, nihče 

ga ni imel. Imel sem občutek, da smo 

malce povesili glave in zardeli ob tako 

veliko iskrenosti. 

Govorili smo o težavnih obdobjih 

svojega življenja. Ko človek ne vidi 

ne dobro, ne jasno … Ko si enostav-

no bolj pri tleh. Kako je takrat po-

membno, da imaš vsaj en odnos, en 

obraz. Ne rabiš nič več. Samo en 

obraz, en odnos. Nekaj svetega. 

Potem si na konju, zdržiš vse. Lahko 

greš naprej. 

Ona pa pošteno pove: Nimam, ni-

mam niti enega. 

Zoprna reč. Kako je živeti s tem? 

Sicer pa vsi to doživimo, vsaj v kak-

šnem obdobju svojega življenja. Ko 

enostavno nimaš nikogar. Ja, lahko je 

cel halo ljudi ob tebi, ampak ti v re-

snici nimaš nikogar. Si sam. Težko je 

to priznati, ampak … 

Nimam, nimam niti enega. 

Seveda smo si mislili, saj imaš toliko 

odnosov, še preveč jih imaš!  

No, pa smo spet povesili glave. Zave-

dli smo se, da to še predobro ve sa-

ma. Ali tukaj ne gre za tiste vsako-

dnevne brezbrižne odnose … Tu gre 

za tisti odnos, ki se čuti. Ko enostav-

no veš, da je. In ni ugibanja – morda 

je, nekoliko je, je blizu …  

Tak odnos te zadene, ne moreš zgreši-

ti. 

Bila je previdna, ko je nadaljevala.  

Ampak, zdi se mi, da tukaj imam nek 

odnos, drugačen kot sicer. Tukaj lah-

ko verjamem. In čutim. 

Nihče ni nič rekel. Vseeno, bilo je 

vse jasno. Prepoznali smo se. V tej 

želji, da bi verjeli, da bi čutili. 

Ne vem, kaj je potem razmišljala in 

nosila v sebi. 

Sam sem nosil v sebi spoznanje, da 

ona pravzaprav ima odnos. Temu, kar 

je čutila, je dala obraz. In temu verja-

me. Čuti. 

Potem sem razmišljal, kakšna vaja je 

to za postni čas. 

Imeti en odnos, ki ga res čutim. V 

katerega verjamem!  
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Razpored svet ih  maš  

Ne 17.3. 
2. POSTNA,  

PAPEŠKA 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Marija, Jože Virant, Gaš-

per Sporar 

+Anton Novšak O, st. in sor. 

    Patrik, š Boštanj 10 
+Drago Gošte, O 

+Gorogranc, Žibert 

   Romanje na Brezje Log  Po namenu 

Po 18.3. Ciril Jeruzalemski, š Kompolje 18 Za zdravje 

   Boštanj 19 +Viktor Gole, Jožefa Knez 

To 19.3. Jožef Log 18 +Jožef Blatnik, O  

   Boštanj 19 
+Lisec, Rak 

+Jože Lindič 

Sr 20.3. Kulbert, o Log 18 +Brigita Cizerle, 7d 

Če 21.3. Justinijan, š Boštanj 19 Za zdravje 

Pe 22.3. Serapion, š m Boštanj 19 Za božje usmiljenje 

So 23.3. Rebeka, r   Po namenu 

Ne 24.3. 3. POSTNA Boštanj 8 

Za župnijo 

+Pepca Andolšek 

+Vladimir Šteblaj, starši 

  Postna akcija Boštanj 10 
+Janez Blatnik O 

+Ivan Rešeta, O 

   Log  Po namenu 

Po 25.3. Gospodovo ozn. Log 18 
+Franci Žnidaršič, O 

+Milan Lisec 

   Boštanj 19 

+Ivanka, Franc Povše, To-

ne Dolničar 

+Maks, Pavla, Drago Re-

denšek  

To 26.3. Kastul, m Boštanj 19 Za božje usmiljenje 

Sr 27.3. Rupert, š Šmarčna 18 +Vera Dobovšek O, Franc, sor. 

Če 28.3. Vojan (Bojan), kn Boštanj 19 
+Zvone Kadilnik 

+Jože Kantužer  

Pe 29.3. Bertold, ru Boštanj 19 +Ana Novak r. Seničar 

So 30.3. Amadej Okič 18 +Franc O, Rozalija Žužek 

Ne 31.1. 4. POSTNA Boštanj 8 Za župnijo 

  Benjamin, m Boštanj 10 
+Kurt Stauder, O 

+Steklasa 

   Log  Po namenu 

Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.  

 Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 18.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 18.00 . 

Srečanje ŽPS,  

14.3. 2019 

 

1. Ob slikah križevega pota smo nare-

dili pogled nazaj. 

2. Tema: Poklicani smo k sodelovanju. 

Ob tej temi smo ugotavljali, da so se 

razmere v župnijah močno spreme-

nile. Duhovnikov je malo. Verniki 

vstopajo v določena poslanstva 

(kateheza). Veseli smo, da je v župniji 

veliko sodelavcev. Vabilo k sodelova-

nju tistim, ki čutijo, da lahko nekaj 

prispevajo.  

3. Pogovorili smo se o načrtih: romanje 

na Brezje; blagoslov planincev; naša 

postna akcija bo namenjena bolnici v 

Venezueli; križev pot na Topolovec je 

predviden na tiho nedeljo; po običaju 

bo pred prazniki spovedovanje … 

4. Večer smo sklenili s pesmijo in blago-

slovom 

 

Pripravil: Urban Udovč 

 

 Zaspali v Gospodu: 

+Pavla Strehar r. Železnik, r. 01. 01. 

1924, bivala Novi grad 7, u. 2.3.2019, 

p. 8.3.2019 

+Brigita Cizerle r. Šterk, r. 14. 05. 

1942, bivala Log 84, u. 8.3.209, p. 

13.3.2019 (Log) 

Svojcem iskreno sožalje! 

 

 Darovali za svete maše: 

+Pavla Strehar: Franci Kovač z druži-

no, Branko Kovač, Blasovi, Andolško-

vi, Melita Železnik z družino. Bog po-

vrni! 

Obvest i la  
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Artes liberales 

 

Komorni zbor Artes liberales je nastal 

konec osemdesetih let iz nekoliko ambi-

cioznejšega pevskega druženja glasbe-

nih prijateljev. Delovanje zbora je izzve-

nelo leta 1995. Obletnica njihovega zbo-

rovodje jih je spet združila leta 2015. 

Nekdanji člani zbora so znova začeli z 

rednimi vajami, pridružilo pa se jim je 

tudi nekaj novih pevcev v snovanju spet 

smelejših pevskih načrtov. Zbor vodi 

Matjaž Barbo. 

Zbor v naši cerkvi sodeloval pri bogo-

služju na 3. postno nedeljo ob 10h. 

 
 

Birma in obhajilo 

 

Priprava na birmo in obhajilo se bližata  

koncu. Kakor je že ustaljena praksa, se 

bodo na Veliki četrtek občestvu predsta-

vili letošnji prvoobhajanci in birmanci. 

Vas  vse vabim, da v svoje molitvene 

namene vključujete pripravo na zakra-

mente, otroke in njihove družine. Bog 

povrni vsem, ki sodelujete pri vzgoji mla-

dih generacij. Najprej staršem, ki danes 

vzgajate v ne prav prijaznih razmerah. 

Potem starim staršem, ki imajo dragoce-

no vlogo sploh pri uvajanju mlajših. Šir-

šim družinam, ne nazadnje celotnemu 

občestvu. Katehetom, ki z obilo dobre 

volje opravljate svoje poslanstvo. 

Glede na število - 31 birmancev, 23 pr-

voobhajancev - lahko čutimo, koliko dru-

žin, starih staršev, botrov in sorodnikov 

je vključenih! 


