
 Verouk: 

 Po običaju v mesecu maju otroci 

obiskujejo šmarnično bogoslužje. 

Vsak dan boste prejeli kartico za 

duhovno spodbudo. 

V petek 31. maja bo verouk za vse 

skupine (1-7r), ko bomo ovrednotili 

veroučno delo  in šmarnice. 

V nedeljo 2. junija bo podelitev spri-

čeval in sklep veroučnega dela. 

 

 Priprava na krst: 

 Petek, 10.5., 19.30h, Boštanj 

 

 Priprava na zakon: 

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

Obvezna prijava! 

 

 Zaspali v Gospodu: 

Ljudmila Lipar r. Možic, r. 28.9.1928, 

bivala Boštanj 18a. 

Naj počiva v miru.  

Svojcem iskreno sožalje. 

 
 

 Darovi za svete maše: 

Janez Lipar, Tinca Lipar, Štefka Blat-

nik, Janko Orehovec (2), Kostevc-

Podlipnik, Stanka Ganc, Ivan in Mira 

Možic. Bog povrni! 

4 

Napovednik 

 
27.4. Sveta birma, 15h 

28.4. Bela nedelja, nedelja Božjega 

 usmiljenja. Prvo sveto obhajilo,10h 

1.5.  Začetek šmarnične pobožnosti 

4.5.  Zakonska skupina, 20h 

5.5.  3. velikonočna. Žegnanje na Logu. 

 Teden za duhovne poklice. 

 Blagoslov motoristov, 11h 

12.5.  4. velikonočna, nedelja dobrega 

 pastirja. Geslo: Videti in spoznati 

17.5.  Pesem Posavja 2019, ob 19h 

19.5. 5. velikonočna. KRSTNA. 

24.5. A. Grozde, premiera filma, KC 

Novo mesto, 20h 

25.5. Oktet Jurij Dalmatin - 55 let, 

koncert, 19h 

26.5. 6. velikonočna. Praznik A.lojza 

Grozdeta, Zaplaz, 16h 

 2.6.   Srečanje pevcev dekanije Trebnje, 

župnija Dole 

 Skrb za ureditev cerkve: 

5.5. Dol. Boštanj 81-90 

12.5. Dolenji Boštanj 91-100 

19.5. Dolenji Boštanj 101-110 

 

 Verouk: 

 31.5. sklep verouka, vse skupine 
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Kar Noče dol 

 

Nenadoma jo zagledam. Bila je spet tam 

… Toda, kako je prišla sem gor, sem se 

vpraševal. 

Zadonele so orgle. Birmanci in birmanke 

so se s svojimi botri razporedili na svoja 

mesta. Pristopili smo k oltarju. Birmova-

lec je po običaju pokadil oltar. Pogledal 

sem po cerkvi. In nenadoma jo zagledam. 

Bila je spet tam. Celo podstavek je isti kot 

sem ga uporabil sam. 

Birma gor ali dol, možgani so mi delovali 

bliskovito. V nekaj trenutkih sem rekon-

struiral dogajanje. Sam sem jo odnesel, s 

podstavkom vred. Spomnil sem se tudi 

tega, kam sem jo odložil. Ampak, tu se je 

ustavilo. Vedel sem samo to, jaz jo nisem 

spravil nazaj gor. Naprej nisem znal ... 

No, na koncu birme se mi je odprlo. 

Mamica je v zahvali povedala tisto sporo-

čilo, o pogledu gor. 

Aha, to je. Odlično!  

Film je dobil svoj zaključek. In hvaležen 

sem zanj. 

 

Seveda, govorim o tej barvni žogi, ki smo 

jo za veliko noč postavili kot simbol praz-

nika na našo prižnico. Govorim o gospe, 

ki je ob tej žogi začutila, da je celo življe-

nje gledala v tla. Govorim o življenju, ki 

ni samo črno-belo. O mehkobi, o samo-

zavesti, ki jo ta žoga predstavlja.  

Spominjam se tistih občutkov, ko je za 

Veliko noč žogo ministrantka nesla po 

stopnicah navzgor in jo postavila tako, da 

smo jo videli vsi. Zdelo se mi je, da tu ni 

kaj razlagati. To je Velika noč, to je Bir-

ma, to je Obhajilo. Vi boste našli svoje 

osebne dogodke, seveda.  Kakorkoli, to je 

vedno takrat, ko imamo občutek, ko čuti-

mo, ko nehamo gledati v tla. 

Takrat je pogled gor, so barve, je samoza-

vest in mehkoba obenem. 

Ob birmi sem rekel, da gre z menoj sa-

mozavest in ustvarjalnost naših birman-

cev/birmank. 

Sam ne bi mogel izbrati lepšega simbola 

za to, kar sem povedal. 

In gre z menoj, v barvah. 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 28.4. BELA NEDELJA Boštanj 8 

Za župnijo 

+Ivana O, Franc Kovač, 

sor., Franc Pompe 

  PRVO OBHAJILO Boštanj 10 

Za prvoobhajance, in starše 

+Janežič 

+st. papež, Železnik, Mimi Mirt 

  Peter Chanel Log  Po namenu 

Po 29.4. Katarina S., dcu Boštanj 8 Za vse rajne 

To 30.4. Pij V., pp   +Pepca Andolšek 

Sr 1.5. 
Jožef 

Praznik dela 
Boštanj 9 

+Marija Žnidaršič O, An-

ton, Alojz Lisec 

Če 2.5. Atanazij Veliki, dp   +Franc Redenšek 

Pe 3.5. Filip in Jakob, ap Log 18 +Franc Lisec O, Frančiška 

  ŠMARNICE Boštanj 19 +Ivan Možic, O 

   Šmarčna 19
30 

+Ivan, Ivana Felicijan 

So 4.5. Florijan (Cvetko) Boštanj 15 Za blagoslov v zakonu 

   Boštanj 19 Šmarnice 

Ne 5.5. 3.VELIKONOČNA Boštanj 8 
Za župnijo; +Vladimir Šte-

blaj, st., Alojz Karlič 

  Gotard, m Boštanj 10 

+Redenšek, Strehar 

+Franc Hribšek, družina 

Kovač 

  ŽEGNANJE Log  Po namenu 

Po 6.5. Dominik Savio Log 18 +Miha Kurnik, O 

   Boštanj 19 +Berta Jekoš, O  

To 7.5. Gizela, opatinja Kompolje 18 
+Antonija Jeraj, Franci 

Vrtovšek 

   Boštanj 19 Šmarnice 

Sr 8.5. Bonifacij V., pp Log 18 +Matej Kovač, O 

   Boštanj 19 + Pepca Andolšek 

Če 9.5. Izaija, prerok Boštanj 19 Šmarnice 

Pe 10.5. Job, svp. mož Boštanj 19 +Franc Murenc 

So 11.5. Estela Boštanj 19 +Stane Vidmar 

Ne 12.5. 
4.VEL IKONOČNA 

Dobrega pastirja 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Martin Novšak O, st., bra-

tje, sestre 

  Leopold Mandič, r Boštanj 10 +Ana Novak r. Seničar  

   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 . 

Obvest i la  
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Šmarnice 2019 
 

Hvala vsem, ki skrbite za šmarnice po 

vaseh. Gradivo boste  prevzeli v nedeljo, 

28. 4. 

Šmarnice za otroke Med belim in mo-

drim Nilom avtorice Berte Golob so po-

svečene spoznavanju življenja misijonar-

ja Ignacija Knobleharja, saj bomo v letu 

2019 obhajali dvestoletnico njegovega 

rojstva. Šmarnicam so dodane kartice z 

miselno igro in podobami misijonske 

poti misijonarja Ignacija Knobleharja. Če 

smo preteklo leto spoznavali kulturo In-

dijancev, bomo to leto stopili na afriško 

celino in odkrivali skrivnosti Egipta in 

velike reke Nil. 

Prva dva dni boste otroci s starši na 

spletu našli šmarnično branje, od 3.5. 

dalje pa bodo šmarnice v fari ob 19h. 

Zahvala 
 

Veliko lepega sodelovanja je bilo ob 

praznovanju Velike noči. Bog povrni! 

Hvala tudi za vse oblike sodelovanja in 

pomoči ob pripravi in praznovanju svete 

birme in svetega obhajila. 

Sveto birmo je 27.4. prejelo 31 mladih, 9 

fantov in 22 deklet. S svojo navzočnostjo 

so nas počastile tudi ga. ravnateljica in 

razredničarke. Tudi za to obliko sodelo-

vanja topla zahvala. 

Prvo sveto obhajilo pa bo 28.4. prejelo 

23 otrok, 8 je fantov in 15 deklet. Tudi v 

tem primeru topla zahvala za sodelova-

nje. 

Birmanci ste bili vključeni v župnijo v okvi-

ru veroučnih delavnic in birmanskih sku-

pin. Hvala voditeljem delavnic: Nejcu, 

Urbanu, Luciji in Hani. Hvala voditeljem 

birmanskih skupin: Branku, Jelki in Urba-

nu Udovču. Kar sedem birmancev/

birmank vas je pomagalo pri verouku z 

mlajšimi otroci. Tudi tu velja topla zahva-

la. Nekaj vas je delovalo celo v dveh sku-

pinah. No, dve birmanki pa celo v treh 

skupinah, to je pa kar za v zgodovino. 

V pripravi na prvo obhajilo pa seveda 

zahvala Franji, ki sta ji pomagali Laura in 

Nina. 

Bog povrni vsem staršem za odprtost in 

vse oblike podpore. 

Zahvala našim pevcem za njihov delež 

pri bogoslužju in vsem drugim bogosluž-

nim sodelavcem. 

V veliko veselje so novi ministranti/

ministrantke. Hvala za odziv. Staršem 

tukaj velja posebna zahvala, da podpira-

te otroke pri tem poslanstvu.   


