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Napovednik 
 

12.4. VELIKA NOČ 

13.4. Velikonočni ponedeljek 

19.4. 2. velikonočna, bela nedelja; 

 nedelja Božjega usmiljenja 

23.4. Sveti Jurij, mučenec 

26.4. 3. velikonočna nedelja 

1.5. Jožef delavec, praznik dela 

3.5. 4. velikonočna, nedelja Dobrega 

 Pastirja  

 
Letos izpade bogoslužje na Topolovcu – 

na velikonočni ponedeljek. Izpade tudi 

vsakoletni Emavs. Odpade revija 

dekanijskih zborov, ki je bila predvidena 

19.4. Videli bomo, kako bo z žegnanjem 

na Logu, prvo nedeljo v mesecu maju. 

Prav tako bomo še videli, kako bo letos s 

šmarničnim branjem. 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 

12.4. Dolenji Boštanj 91-100 

19.4. Dolenji Boštanj 101-110 

26.4. Dolenji Boštanj 111-120  
Tudi v času izrednih razmer 

skrbimo, da je cerkev urejena.  

Bog povrni! 

 

.  

Napovednik  

 Zakramenti: 

Ko bodo razmere dopuščale in se 

bomo lahko spet  normalno          

srečevali, bodo stekle tudi priprave 

na zakramente (krst, obhajilo, birma, 

poroka). Glede terminov, ki so izpadli 

pa velja (priprava na poroko v marcu 

in aprilu ipd.), da bodo omogočeni 

novi termini. Skušali bomo biti kolikor 

mogoče kooperativni ,  da bi           

načrtovane poroke (in drugi zakra-

menti )  dobi le srečen konec.           

Obvestilo o terminih bo na voljo     

najprej ba spletni strani Župnije   

Boštanj.  

 

  Verouk: 

Starši ste vabljeni, da skupaj z otroci 

predelujete veroučno snov. Glede 

na situacijo, jo mirne duše predela-

te do konca. V pomoč vam je splet-

na stran župnije Boštanj, kjer boste 

našli  dodatno gradivo.  
 

  Svete maše ob pogrebu: 

+Jožef Kovač, darovali: Jerajevi 

(Log), nečaki Ivan, Irma in Vida; Gita,  

Zvonka in Janez Imperl (3), družina 

Simončič (Boštanj), Kurnikovi,  

bratranec Jože Žnidaršič; namenski 

dar Irena Kovač in Jože Žnidaršič.   

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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Spominčice  

 

»Ko si končal z zgodbico, sem si zakrila 

obraz in tiho zjokala. Spomin je bil     

otroški, boleč. Takoj sem se zavedla, da to 

ni nič več moje. Da naj vsak piha prah s 

svojega dežnika. Hvala Bogu, zdaj imam 

lepše spomine. Živim in čutim svoje za-

konske spomine in so mi v veselje.«  

Ne bi znal bolje opisati spremembe, ki se 

zgodi v človeku. 

Obstaja knjiga z naslovom: Ljubezen 

umije spomin. Nisem je prebral.        

Verjamem brez tega. Ta gospa je živi 

dokaz. Njena ljubezen v družini je umila 

spomine njenega bolečega otroštva. 

Še vedno me spremlja tista zgodba o   

Spominčicah. Kako je Bog pozabil nanje. 

In kako so zaprosile: »Ne pozabi nas, 

Gospod!« Pomislil sem, kako so         

Spominčice preko te zgodbe postale     

pomembna zdravilna rastlina. Najbrž je 

ne boste dali v čaj. Včasih so jo dali na 

prsi. Ne brez razloga. V srcu je bil    

spomin. In kakor spomin lahko boli, so 

lepi spomini zdravilo za srce. 

Mislim, da je to glavni razlog, da po 

omrežjih v tem času krožijo različni    

načini obujanja spominov (slike iz     

otroštva in podobno).  

Lepi spomini zdravijo. 

Ob cvetni nedelji je bila na Facebooku 

prava poplava butaric. Zdaj pa košaric! 

Povečini imamo ob Cvetni nedelji in ob 

Veliki noči lepe spomine. In jih obujamo. 

Ker zdravijo. So najboljše zdravilo za 

srce. 

Zanimive so zgodbe ljudi, ki so imeli 

težave z želodcem. Ko so našli osebo, s 

katero so se lahko čustveno povezali, so 

težave čarobno izginile. Ljubezen gre   

skozi želodec, resnično. Žal so tudi    

zgodbe, kako so si ljudje s slabim       

odnosom želodec pokvarili. 

Nič me ne bo presenetilo, ko bodo      

ugotovili, da je najboljše zdravilo za srce 

dober, ljubeč odnos  in dragoceni 

 spomini, ki iz 

takega odnosa 

izvirajo. 

 

Dobri ljudje, če 

se spominjate 

Velike noči in 

lepih stvari ob 

njej, bo  

zacvetelo srce. 

Srčno veliko 

noč vam  

želim! 
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Razpored svet ih  maš  
Ne 12.4. VELIKA NOČ     Vstajenje 

    Julij, pp     Velikonočni zajtrk 

          

Za župnijo 

+Emil Rupnik,  

družina Lisec 

Po 13.4. Velikonočni pon.     

+Milan Tomažin;  

+Pavla, Polde Gunstek, 

Uroš Šunta 

To 14.4. Tiburcij, m     
+Pavla Novšak r. Majer, 

30. dan 

Sr 15.4 Helena, kneginja     

+Franc Lisec (oče in sin) 

O in sor. 

+Alojz Uran 

Če 16.4. Bernarda Lurška, r     
+Alojz, Ljudmila, Mihael 

Stegenšek 

Pe 17.4. Inocenc, š     
+Jožefa Šaurin  

r. Virč, 30. dan 

So 18.4. Galdin, š     +Zvone Kadilnik 

Ne 19.4. BELA NEDELJA     
Za župnijo 

+Jože Žnidaršič, O 

Po 20.4. Hilda, d     +Milan Lisec 

To 21.4. Anastazij, m     +Jože Lindič 

Sr 22.4. Leonid, m     
+Antonija Romih r. Mrgo-

le 

Če 23.4. Jurij, m     +Pevci svetega Jurija 

Pe 24.4. Melit, opat     +Blaž Zagrajšek 

So 25.4. Marko, ev.     

+Dušan Udovč O, starši 

Blatnik, Udovč in Stane 

Blatnik 

Ne 26.4. 3.VELIKONOČNA     

Za župnijo 

+Ivan, Minka in Frenk 

Možic 

+Stanko Marolt O, Ma-

rolt 

  

PRENOS SVETIH MAŠ: 
Prenos svetih maš lahko spremljate preko Facebooka: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019185424686  
Prenosi iz župnije ob delavnikih ob 20.00  

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

Prenose lahko spremljajte tudi na drugih povezavah.  

https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije  

Obvest i la  
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VELIKA NOČ 2020 

 

7.45 Vstajenjski obred in blagoslov, 

prenos 

 

8.00 Zvonjenje v znamenje praznika in 

velikonočni zajtrk 

 

10.00 Sveta maša, prenos 

 

Glede na situacijo, ko bomo lahko vsi 

župljani povezani v skupnem 

praznovanju, smo se v župniji odločili, 

da letošnje praznovanje poteka 

celostno. 

 Četrt ure pred osmo bomo skupaj pri 

obredu vstajenja. Ob 8.00 bomo 

povezani pri velikonočnem zajtrku. 

 In ob 10.00 bomo lahko povezani pri 

bogoslužju velike noči. Tako bo letošnji 

zajtrk v polnosti (kar tudi sicer je) del 

bogoslužja – med vstajenjem in sveto 

mašo. 

Predviden je prenos obreda vstajenja 

in svete maše iz župnije, lahko pa 

seveda uporabite številne možnosti, da 

ste deležni velikonočnega praznovanja. 

+Alojz Uran 

 

V jutru velike sobote, 11. aprila 2020, je 

svojemu nebeškemu Očetu še enkrat 

izrazil svojo popolno pripravljenost:  

“Da, Oče” in odšel v svoj nebeški dom 

upokojeni ljubljanski nadškof metropolit  

msgr. Alojz Uran.  

V naši župniji imamo nanj veliko lepih 

spominov.  

Zadnjič je bil med nami 24. septembra 

2017, na Kompolju, ko je blagoslovil križ 

na pokopališču. 

 Rajnega gospoda nadškofa 

priporočamo v molitev. 

"Gospod, daj mu večni pokoj. In večna 

luč naj mu sveti.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019185424686
http://zupnija-bostanj.rkc.si/
https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije

