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Napovednik 
 

14.6. 11. nedelja med letom, slovesnost 

 rešnjega Telesa in Krvi. Krst 

15.6. Valeta 

17.6. Priprava na zakon 

19.6. Priprava na zakon 

20.6. Poroka  

21.6. 12. nedelja med letom. Krsti. 

 Srečanje s starši prvoobhajancev, 

 11h. Zakonska skupina, 17h 

25.6. Dan državnosti 

27.6. Poroka 

28.6. 13. nedelja med letom. Krstna. 

 Blagoslov motorjev. Zaobljubljena 

 procesija na Šmarčni, 16h 

4.7.  Poroka 

5.7.  14. nedelja med letom.  

          Ciril in  metod.  

          Nova maša, 10h. Šentjernej 

12.7. 15. nedelja med letom. Krst. 

 Blagoslov 
 

 Skrb za ureditev cerkve: 
 14.6. Boštanj 11-20 

21.6. Boštanj 21-30 

28.6. Boštanj 31-40 

5.7. Boštanj 41-50  

Bog povrni vsem, ki skrbite, da je 

cerkev lepo urejena.  

 

 Oratorij 2020: 
Oratorij je predviden zadnji teden v 

avgustu (24.-28. 8.). Predvidene so 

s p l e tn e  p r i j av e .  N e  bom o 

sprejemali otrok, ki bi se samo 

»pridružili«. Sprejemali bomo otroke 

z zaključenim prvim razredom in 

starejše.  

Napovednik  

 Priprava na zakon: 

Sreda, 17. 06 in  

petek 19. 06. (19h) 

Zadnji termin pred počitnicami. 

Obvezna prijava! 

Pričetek ob 19.00  

v prostorih Župnije Boštanj  

 

 Sveti zakon sta sklenila: 

Tilen Knaflič in Urška Hribšek, 

13.6.2020 

Čestitke in obilo blagoslova!  

 

 V krstu prerojeni: 

Larisa Liberšar, Bučka 48, župnija 

Bučka, 16.2.2020 

Taja Kožar, Log 38, 31.5.2020 

Valentin Poljšak, Radna 7, 7.6.2020 

Čestitke in veliko veselja z otroci!  

 

  Hrepenenje po sebi:  

Zahvaljujem se vsem za odzive in 

p o d p o r o  o b  i z i d u  k n j i g e . 

Knjigo je izdala založba Salve.    

Lahko jo dobite tudi v župnišču.  

Vesel sem, da jo nekateri            

uporabljate za darilo ob posebnih 

priložnostih. Hvala za veliko lepih 

odzivov, hvala tudi za podporo in 

darove. Bog povrni! 

Več informacij o knjigi na spletni 

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

 

Bilo je stresno. Hodili smo v slu-
žbo, vstopali smo s presledki, 
da se delavci nismo preveč sre-
čevali … Delali smo v maskah, a 
nemogoče je upoštevati vsa na-
vodila. Potem še pritiski nadre-
jenih. Zares, čas korone je bil 
poln stresa. Pozitivno je bilo, da 
sem bral Sveto pismo. Naključ-
no. Odprl sem knjigo, in kjer se 
je odprlo, sem si prebral odlo-
mek. To je bilo najboljše zdravilo 
za stres. 
Morda niste imeli tako drama-
tične izkušnje in preizkušnje. 
Vseeno pa se postavlja vpraša-
nje: Kam se zatečem, ko pride 
stiska? 

Ena od stvari, ki pomagajo, so 
kamenčki. Z zaročenci pogosto 
naredimo vajo, v kateri nabirajo 
kamenčke. Vsak kamenček 
predstavlja en spomin, eno dra-

goceno izkušnjo. Pri zadnji 
skupini so zaročenci tako is-
kali tri kamenčke, tri spomi-

ne:  

ko sem začutil, da bi lahko šlo 
zares; moj najlepši spomin v 
času spoznavanja, pesem/
knjiga/film, ki me spominja na 
partnerja. 
Lepo je bilo videti, ko so po 
končanem srečanju zaročenci 
izbrane kamne vzeli s seboj. 
Kot drage kamne. V pravljici 
Janko in Metka sta otroka na-
šla domov s pomočjo kamen-
čkov. Torej izkušenj, spominov. 
Preko tega se lahko vrnemo 
domov, ali če hočete, k sebi. 
Valeta bo en tak kamenček. 
Oratorij. Bogoslužje je tak ka-
menček … Povsod, kjer si do-
volimo, da nekaj začutimo in 

doživimo in gremo z novo 
močjo naprej. 

http://zupnija-bostanj.rkc.si/
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Razpored svet ih  maš  

Ne 14.6. 11. ned. med letom Boštanj 8 

Za župnijo 

+Anton Simončič,  

Simončič, Gunstek 

    Valerij in Rufin, m Boštanj 10 
+Alojz Lisec, Marija,  

Anton Žnidaršič 

Po 15.6. Vid, m Log 17.30 
+Štefanija Štefanič, 7. 

dan 

To 16.6. Beno, š Kompolje 18 
+Janko in Antonija  

Levstik, O 

      Boštanj 19 +Marija Udovič, 7. dan 

Sr 17.6. Rainer, samotar Boštanj 18.30 +Dominik Liberšar, 7. dan 

Če 18.6. Marko, m Boštanj 19 
Po namenu darovalca 

Za odnose v službi 

Pe 19.6. Srce Jezusovo  Boštanj 19 +Hinko Škornik, 7. dan 

So 20.6. Adalbet, š Boštanj 16 Poročni obred 

      Boštanj 19 Boris Korez 

Ne 21.6. 12. navadna nedelja Boštanj 8 

Za župnijo 

+Alojz, Jožefa Lisec, Rak, 

Sirk 

+Anton, Angela Veteršek  

    Alojzij Gonzaga, red. Boštanj 10 

+Pavli Sekne r. Lisec 

+Ivana, Franc, Ana, starši 

Kovač, Franc Pompe 

Po 22.6. Thomas More, m Log 19 

+Franc in Neža Žnidaršič 

+Štefan Andrejaš, Jožef 

Kovač 

To 23.6. Jožef Cafasso, r. Kompolje 18 +Angela Šober O, Alojz 

   Boštanj 19 
+Franc O, Ivana Povše, 

Tone Dolničar 

Sr 24.6. Rojstvo J. Krstnika Boštanj 8 +Stanko Marolt 

Če 25.6. 
Viljem;   

dan državnosti 
    Za vse rajne 

Pe 26.6. Vigilij (Stojan), š     Po namenu 

So 27.6. Ema Krška, kneginja Boštanj 13.30 Poročni obred 

Ne 28.6. 13. navadna nedelja Boštanj 8 

Za župnijo 

+Stanislav Možic 

+Alojzije Štaba 

    Irenej, š, m Boštanj 10 +Vladimir Šteblaj in starši 

  Zaobljubljena Šmarčna 16 Za sosesko 

Po 29.6. 
Peter in Pavel,  

apostola 
Boštanj 19 

+Angela Martin Žnidaršič 

in sorodniki 

Spremembe najdete na spletni strani župnije:  http://zupnija-bostanj.rkc.si/  

V cerkvi skrbimo za predpisano varno razdaljo. 

Obvest i la  
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Srečanje ŽPS,  

10. junija 2020 

 

Srečanje smo pričeli zunaj. Prvi del smo 

namenili času, ki je bil prežet s covid-19. 

V refleksiji smo se dotikali stvari, ki so 

nas motile, še bolj pa so nas 

nagovarjale pozitivne izkušnje in 

spoznanja. 

Seznanili smo se z dogajanjem v župniji; 

sklep veroučnega leta, prvo obhajilo, 

žegnanja, pogrebi …  Molili smo za 

naše rajne in za njihove svojce. 

Pogovorili smo se o napovedniku za 

naprej. Glede prvega svetega obhajila 

se bomo v kratkem pogovorili s starši 

prvoobhajancev. 

Nedeljska maša med počitnicami bo ob 

8.00 uri kot doslej. 

Žegnanja na podružnicah bodo 

(Šmarčna z zamikom, Lukovec, Log, 

Topolovec). Vse informacije bodo 

objavljene v tiskovini in na spletni strani 

naše župnije. 

 

Pripravil: Urban Udovč  

 Zaspali v Gospodu 

 

+Štefanija Štefanič r. Kunej,  

rojena 26. 11. 1923, bivala Log 111,  

umrla. 3.6.2020, pogreb. 8.6.2020, Log 

Svete maše: mož Miha, hčerka Barica z 

družino, sin Marjan z družino,  brat    

Tonče z družino, družina Starc-Mikolič, 

Kurnikovi, Vnukinja Nataša z družino, 

Čečevi (Čimerno), Fanika (2), družina 

Muster (2), Anka in Lilijana (2),  Marija 

Lisec (Orle). 

 

+Udovič Marija r. Lakner, 

rojena 10. 5. 1932, bivala Dolenji Boštanj 

20, umrla. 4.6.2020, pogreb. 9.6.2020, 

Boštanj 

Svete maše: sin Zvone in hčerka Marija 

z družino, Blažka in Zala z družino,     

kolegica Nada 2, Danica in Mirko Kuhar, 

Martina Udovič, Mimi Šuster. Marica, 

Rudi Jonozovič z družino.  

 

+Liberšar Dominik, rojen. 06. 08. 1968, 

bival Cesta na Grad 38, Sevnica, umrl 

6.6.2020, pogreb. 10.6.2020, Boštanj 

 

+Hinko Škornik, rojen. 12. 07. 1936,  

bival Mrtovec 3a, umrl 10.6.2020,  

pogreb 12.6.2020, Boštanj 

Svete maše: sin Marjan in  

hčerka Milena. 
 

Za +Marijo Rešeta je darovala za sveto 

mašo sošolka Majda kos. 
 

Gospod, daj našim rajnim večni pokoj! 

Vsem domačim in sorodnikom iskreno 

sožalje. Naših pokojnih se spominjamo 

pri bogoslužju. 

Bog povrni vsem, ki za rajne darujete za 

svete maše. 

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

