
 Birma in prvo obhajilo: 

Letos bo 23 otrok pristopili k prvemu 

obhajilu, 31 pa k birmi. Hvala vero-

učnim voditeljem in hvala staršem 

za skupno delo. V tednu po veliki 

noči bo nekaj več dogajanja v pri-

pravi na sam praznik. Da bodo stva-

ri pregledne in sproti posodobljene, 

bo na naši spletni strani poseben 

kotiček s časovnico; kako in kdaj 

bodo potekale posamezne aktivno-

sti. 
 

 Zadnja beseda: 

Spletna stran župnije je zelo obiska-

na. Res je, da poskrbimo, da so in-

formacije sproti posodobljene. Vča-

sih opazite, da se tiskana verzija 

(Boštanjski zvon) v kakšni malenkosti 

razlikuje od spletne verzije. Razlaga 

je preprosta: ko je Boštanjski zvon 

natisnjen, ne moremo več vnašati 

sporočil o smrti, sedmem dnevu, niti 

morebitnih sprememb. V štirinajstih 

dneh pa se zgodi marsikaj. Če boste 

kdaj v zadregi, se držite načela, da 

ima splet vedno zadnjo besedo. Do 

spletne strani lahko dostopate tudi 

preko mobilnega telefona.  
 

 Priprava na krst: 

Petek, 10.5., 19.30h, Boštanj 
 

 Priprava na zakon: 

 Sreda, 8. in 15. 5., 19.30h, Boštanj 
 

 Darovi za svete maše: 

+Franc Murenc: mama, sestra Mar-

jana (2), neč ak Goran, neč ak Silvo, 

sestra Danica, soseda Vida, Tone in 

Pepca Knez, sošolci. 

Bog povrni! 
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Napovednik 
 

14.4.  CVETNA NEDELJA. Pasijon, 

blagoslov zelenja po običaju. 

Darovi za oljke 

 Blagoslov kolesarjev, Šmarčna, 15
h
 

18.4.  VELIKI ČETRTEK. Predstavitev 

 prvoobhajancev in birmancev. 

 Srečanje s sodelavci 

19.4. VELIKI PETEK. Obredi in križev 

 pot, peti 

20.4. VELIKA SOBOTA. Blagoslov ognja 

 ob 7h, blagoslovi jedil, vigilija 

21.4.  VELIKA NOČ, vstajenjska 

procesija ob 7h, ofer pri obeh 

mašah (za nove oltarne prte) 

22.4.  Velikonočni ponedeljek. Emavs: 

 Preska(11h) – Grozdetova hiša 

 (Impolje) 

23.4.  Srečanje z birmovalcem, 18h 

27.4.  Sveta birma, 15h 

28.4.  Prvo sveto obhajilo,10h 

 Prevzem šmarničnega gradiva 

1.5.    Začetek šmarnic 

5.5.  3. velikonočna.  

 Blagoslov motoristov, 11h 
 

Časovnico glede priprave na birmo in 
obhajilo boste našli na spletni strani. 
 

�Verouk: 

19.4. 5-7r 

Skrb za ureditev cerkve: 

14.4. Dolenji Boštanj 61-70 

21.4. Dol. Boštanj 71-80 

 28.4. Starši (birma, obhajilo) 

Boštanjski zvon, glasilo župnije  Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098 
Internet stran : 

 http://zupnija-bostanj.rkc.si 

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

 

Gledal sem pšenico na svoji njivi. Kot 
da ne more rasti. Namesto, da bi do-
bivala živo zeleno barvo, je postajala 
vse bolj rjava. Srbelo me je. Kaj je 
narobe? Videti je bilo kot da v zemlji 
ni dovolj hranil, da bi pšenica lahko 
zaživela in rastla. Razmišljal sem, kaj 
naj naredim … Kaj lahko sploh sto-
rim? 
Čutil sem strah in skrb dobrega 
gospodarja, ko je pripovedoval svojo 
zgodbo. 
Potem se je zgodilo. Kar naenkrat je 
pšenica oživela, dobila je tisto temno-
zeleno barvo. Kar naenkrat. In v ne-
kaj dneh je zrastla in to nenavadno 
visoko.  
Pokazal je kakih deset ali petnajst 
centimetrov od tal. In čutiti je bilo 
nasmeh v zvenu njegovega glasu. 
Čisto veselje. 
Ja, padel je dež. Kar nekaj dni je pa-
dal. In postalo je jasno, da niso bila 
hranila tista, kar je pšenica potrebo-
vala. Potrebovala je samo vlago, vo-
do. Potrebovala je dež. 
V zadnjih besedah je bilo čutiti zma-
goslavje. In veselje.   
To je Velika noč. 
Ko postajamo rjavi in brez moči, nam 
Velika noč obilno postreže z vodo. Da 

moje rjavkasto življenje, občutki in 
čustva, dobijo barvo, ozelenijo. 
Tako vsakdanje, tako preprosto, tako 
nič posebnega, da gre z lahko mimo 
mene.  
Še druga resnica je; dež nam gre lah-
ko tudi močno na živce. Tudi Veliko-
nočni dež. Malo te prebudi s svojo 
roso in morda ni ravno prijetno prebu-
janje. A potrebno. 
 
Dobri ljudje, želim vam Velikonočne-
ga dežja.  
Da bi ga začutili.  
Da bi ozeleneli. 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 14.4. CVETNA NEDELJA Boštanj 8 
Za župnijo 

+družina Teraž, Jenič 

    Lidvina, d Boštanj 10 

+Angela, Anton Rak, Rak, 

Sirk 

+Stane Draksler in za zdravje  

   Log  Po namenu 

Po 15.4. Helena, kn. Šmarčna 18 
+Miran Felicijan, st. Felici-

jan, Vrhovšek 

   Log 19 +Juraj, Stanislava Šlogar 

To 16.4. Bernarda Lurška, r Kompolje 18 Po namenu 

   Boštanj 19 +Jože Kantužer 

Sr 17.4. Inocenc, š   Za zdravje 

Če 18.4. VELIKI ČETRTEK Boštanj 19 +Štefan Štirn, O 

Pe 19.4. VELIKI PETEK Boštanj 19 Obredi 

So 20.4. VELIKA SOBOTA Boštanj 19 

+Franc Simončič; Simon-

čič 

+Ivana Kugonič, O 

Ne 21.4. VELIKA NOČ Boštanj 7 Za župnijo 

   Boštanj 10 
+Emil Rupnik, družina Lisec 

+Jože Žnidaršič O, Koren 

Po 22.4. Velikonočni pon Boštanj 8 Za duše v vicah 

   
Topolo-

vec 
10 

Za zdravje, Mariji v zahva-

lo 

To 23.4. Jurij, m Boštanj 19 +Pavla Strehar 

Sr 24.4. Melit, opat Boštanj 19 +Zvone Kadilnik 

Če 25.4. Marko, ev Boštanj 19 +Vincenc Podpadec 

Pe 26.4. Mati DS Boštanj 19 +Alfonz Bobek 

So 27.4. SVETA BIRMA Boštanj  15 

Za birmance 

+Dušan Udovč O, Blatnik, 

Udovč, Krnc 

Ne 28.4. BELA NEDELJA Boštanj 8 

Za župnijo 

+Ivana O, Franc Kovač, 

sor., Franc Pompe 

  PRVO OBHAJILO Boštanj 10 

Za prvoobhajance in star-

še 

+Janežič 

+st. papež, Železnik, Mimi 

Mirt 

  Peter Chanel 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 . 

VELIKA NEDELJA 

 

Spominjamo se Jezusovega vstajenja od 

mrtvih. Zjutraj ob 7h vstajenjska  procesi-

ja po krajevnih običajih. V cerkvi zahval-

na pesem, blagoslov, nato slovesna 

sveta maša in po običaju darovanje. 

 

Obvest i la  
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VELIKI ČETRTEK 
 

Spominjamo se ustanovitve svete maše 

in mašniškega posvečenja. Pri slovesni 

maši bo predstavitev letošnjih prvoobha-

jancev in birmancev. Po maši srečanje 

župnijskih sodelavcev. Pri tem srečanju 

se želim zahvaliti sodelavcem za pomoč 

in moralno oporo.  

 

VELIKI PETEK 
 

Spominjamo se Jezusovega trpljenja in 

smrti na križu. V spomin na Jezusovo 

krvavo daritev beremo pasijon,       ob-

hajamo češčenje križa in molimo/

pojemo križev pot. Dan strogega posta. 

 

VELIKA SOBOTA 

 

Ta dan se Cerkev mudi pri Jezusovem 

grobu in premišljuje njegovo trpljenje in 

smrt. 

Blagoslov ognja ob 7h. Ministranti in 

drugi ga ponesete po domovih. 

Dan čaščenja Najsvetejšega in molitve 

pri Božjem grobu. Skupno čaščenje Naj-

svetejšega bo pri blagoslovu ob 15h. 

Zvečer slovesno obhajamo velikonočno 

VIGILIJOO. 

Blagoslov jedil 

8.30 - Vitovec 11.00 - Lukovec 

9.00 - Okič 11.30 - Konjsko 

9.30 - Šmarčna 15.00 - Boštanj 

10.00 - Kompolje 19.00 - Boštanj 

10.30 – Log  

Srečanje ŽPS, 11.4. 2019 

 

1. Srečanje smo pričeli s pogledom na pre-

tekle dogodke. Pozitivno smo ovrednotili 

postne akcije, prav tako razne oblike 

sodelovanja pri bogoslužju. Hvaležni 

smo za občasno petje kakšne pevske 

skupine in je prav, da smo v tem oziru 

odprti. 

2. Delovno gradivo se je nanašalo na pro-

blematiko oblasti/služenja v Cerkvi. Ugo-

tavljali smo, da kdor je pripravljen sode-

lovati v župniji, tega ne počne zaradi 

želje po oblasti. Oblast je bolj problem 

službenega duhovništva. 

3. Pogovorili smo se o številnih dogodkih, ki 

so pred nami. Te stvari bodo po običaju 

objavljene v napovedniku. Glede Emavsa 

na velikonočni ponedeljek smo se odloči-

li za pot od Preske do Grozdetove hiše 

na Impoljah. 

4. Srečanje smo sklenili z molitvijo po  oseb-

 nem namenu. 


