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Napovednik 

Leto družine 

Čas devetdnevnice 

13.3. 11. nedelja med letom 

14.6. Priprava na obhajilo, prva spoved 

16.6. Priprava na sveto birmo, spoved 

16.6. Srečanje z birmovalcem, 18 

19.6. Sveta birma, 15.00 

20.6. 12. nedelja med letom.  

20.6. Sveto prvo obhajilo, 10.00 

20.6. Blagoslov SLO zastave 

21.6. Srečanje voditeljev, 17.00 

24.6. Rojstvo Janeza Krstnika, Kres. 

25.6. Dan državnosti 

27.6. 13. nedelja med letom 

27.6. Blagoslov motorjev, okrog 11.00 

27.6. Žegnanje na Šmarčni, 16.00 

29.6. Peter in Pavel, apostola  
 

Ker je v tem tednu veliko dogajanja je 

nemogoče vse spraviti v tiskano verzijo. 

Prosimo vas, da spremljate spletno 

stran, ki bo sproti osvežena z vsemi 

novimi informacijami  

 Skrb za cerkev: 

13.6. Boštanj 11-20 

20.6. Starši (birma, obhajilo) 

27.6. Boštanj 21-30 

Bog povrni za skrb pri urejanju naše 

cerkve.  

 V Gospodu prerojeni: 

Filip Kodeh (5.6.2021) 

Zarja Brglez (6.6.2021) 

Čestitke! 
 

Napovednik  

 Sklep verouka: 

Ob izteku veroučnega leta se       

zahvalim staršem in otrokom za 

razumevanje. Bilo je veliko  prilaga-

janja in hvala, ker ste to sprejeli. 

Bogu hvala nam je uspelo v miru, 

sicer drugače kot doslej, zaključiti 

veroučno delo. 

Posebna zahvala našim veroučnim 

in birmanskim voditeljem za njihovo 

velikodušno in predano delo. Bog 

povrni! 
 

 Zaspali v Gospodu: 

+Alojzija Petek r. Podpadec, r. 

19.6.1929, bivala Kompolje, u. 

28.5.2021, p. 3.6.2021, Kompolje. 

+Vladimir Čižmek, r. 15.8.1953, bival  

Boštanj 18, u. 6.6.2021, p. 11.6.2021, 

Boštanj 

Gospod daj našim rajnim večni po-

koj!  Svojcem iskreno sožalje! 

 Svete maše 

+Alojzija Petek: hčerka Irena in   

Slavko (2), vnuka Matej in Marko z     

družino (4), hčerka Marinka z      

družino (2), Pepca in Brigita (2),    

družina Klembas, družina Dbovšek, 

Šmarčna, družina Črnič, Marinkine 

sodelavke, Stane Mesojedec z   

družino, družina Jazbinšek Oblak. 

+Vladimir Čižmek: družina Kavšek, 

družina Umek, zet Ciril z družino, 

sestra Ana z družino, družina      

Felicijan, Boštanj, Stanko Brili. 

Vsem Bog povrni! 
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Zahvala staršem prvoobhajancev za 

podporo pri veroučnem delu. In poseb-

na zahvala voditeljem. Podobno kot v 

pripravi na birmo tudi tu velja, da v tem 

letu ni bilo vse tako kot običajno. In hva-

la, ker ste to sprejeli z razumevanjem. 

Hvala staršem za naša skupna srečanja 

Na naši spletni strani imamo v pripravi 

na prvo sveto obhajilo svojo časovnico 

in hvala za ta način dela in sodelovanja 

preko spleta. 

 
V tem tednu posebej vabljeni k molitvi 

za naše birmanke in birmance, za prvo-

obhajanke in prvoobhajance, ter  za 

njihove družine. Zaželimo jim mirno in 

globoko doživeto pripravo in blagoslov-

ljen prejem zakramenta! 

Letos imamo 27 mladih, ki bodo prejeli 

zakrament svete birme in 16 otrok, ki 

bodo prejeli prvo sveto obhajilo. Čestitke 

kandidatom, čestitke staršem, čestitke 

krstnim in birmanskim botrom, čestitke 

starim staršem in vsem, ki boste prazno-

vali skupaj s slavljenci.  

 

1 

 

Zahvala staršem, birmancem in birman-

kam za delo. Posebna zahvala vodite-

ljem! 

Priprava iz znanih razlogov ni mogla biti 

tako temeljita kot običajno. Vsega v tako 

omejenem času ni bilo mogoče narediti. 

Hvala, ker ste več delali doma. 

Na srečanju z birmovalcem (in seveda 

tudi kasneje) vam bo prav prišlo pridob-

ljeno znanje. Med drugim tudi delovni 

zvezek, ki smo obravnavali pri našem 

delu na daljavo. Birmance in birmanke 

povabim, da še enkrat pregledate 

opravljeno, prav tako tudi gradivo, ki 

vam je na spletu na voljo.  

Hvala staršem za naša skupna srečanja, 

za vašo podporo pri veroučnem delu. 

Na spletni strani imamo svojo časovnico, 

kjer so navedeni vsi naši dogovori in 

hvala za ta način sodelovanja in dela 

preko spleta. 

Tudi v tem primeru prosim župnijsko 

občestvo, da se radi spominjamo letoš-

njih birmancev in birmank in zanje     

molimo. Bog povrni!  
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Razpored svet ih  maš  

Ne 13.6. 
11. med letom 

DEVETDNEVNICA 
Boštanj 8 

Za župnijo; +Jožefa, Mati-

ja Gunstek 

    
Anton Padovanski, 

r 
Boštanj 10 

+Jože in Marija Blas 

+družina Rantah 

Po 14.6. Valerij in Rufin, m Log 18 
+Angelca Novšak, Pavla, 

+ Novšak 

    SPOVEDOVANJE Boštanj 19 +Živko Poljšak 

To 15.6. Vid, m Boštanj 17 Še prosta 

Sr 16.6. 
SREČANJE Z  

BIRMOVALCEM 
Boštanj 18 

 Srečanje birmancev, star-

šev in botrov 

    SPOVEDOVANJE Boštanj 19 +Franca Simončič in starši 

Če 17.6. Rainer, samotar Boštanj 19 Še prosta 

Pe 18.6. Gregor Janez, š Boštanj 19 Vladimir Čižmek, 7. d 

So 19.6. Nazarij, š Boštanj 11
30

 Poročni obred 

      Boštanj 12
30

 Poročni obred 

    SVETA BIRMA Boštanj 15 Za birmance, starše in botre 

Ne 20.6. 
12. med letom 

Adalbert, š 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Anton Simončič, Simončič, 

Gunstek 

    
PRVO SVETO  

OBHAJILO 
Boštanj 10 

+Bojan O, Stane Novšak 

+Anton Kozorog, O 

Po 21.6. Alojzij, r Boštanj 14 +Pavla Kozorog, pogreb 

   Log 19 
+Kovač, Imperl, Albert Pilta-

ver  

To 22.6. Tomaž Moore, š  Boštanj 19  +Pavla Kozorog, pogrebna 

Sr 23.6. Jožef Cafasso, r Boštanj 19 +Minka in Ivan Možic, O 

Če 24.6. Rojstvo JK., KRES  Boštanj 19  +Marjana Kavaš 

Pe 25.6. Viljem, Dan državn  Mkg 10  Za zdravje 

So 26.6. Ciril Aleks., cu TG 15 Poročni obred 

Ne 27.6. 13. med letom Boštanj 8 
Za župnijo 

+Stane Možic, O 

    
Ema Krška, knegi-

nja 
Boštanj 10 

+Alojzija Pešec 

+Jože, Ana, Franc Kmetič 

    ŽEGNANJE Šmarčna 16 Za sosesko 

Čas devetdnevnice pred sveto birmo in prvim svetim obhajilom. 

Devetdnevnica bo tudi preko FB Župnije Boštanj. 

Spremljajte spletno stran Župnije Boštanj, kjer bodo vsa sprotna navodila za ta teden! 

Udeležba pri sveti maši je dovoljena v skladu z navodili. 

Dovoljeno je ljudsko in zborovsko petje. Upoštevati je potrebno ustrezno razdaljo 

med verniki.  Podrobna navodila: https://katoliska-cerkev.si/   

Obvest i la  
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Devetdnevnica 

preko FB 

Z zamaknitvijo datumov svete birme in 

prvega svetega obhajila (spomnimo se,  

da so bili datumi določeni za konec 

aprila) in  s sovpadanjem zaključka 

šolskega leta je potrebno prilagoditi tudi 

devetdnevnico. Letošnja devetdnevnica 

bo drugače potekala kot običajno. Poleg 

naših določenih srečanj, povabljeni k 

sveti maši, kadar morete. Vsak dan 

bomo v skupni molitvi prosili za 

prvoobhajance, birmance in njihove 

družine. 

Vsak dan se bomo dobili na spletu 

preko Facebooka (Župnija Boštanj), kjer 

bo spodbuda in skupna molitev v 

pripravi na sveto obhajilo in birmo. 

K molitvi v času devetdnevnice vabljeni 

ne samo prejemniki zakramentov ter 

straši in botri - pač pa se vanjo lahko 

vključite po svojem namenu prav vsi. 

Verjamem, da imate številne prošnje in 

pričakovanja in lahko koristno uporabite 

to priložnost tudi zase in svojo osebno 

rast.  

 

Sveta spoved 

Priložnost za sveto spoved za vse, 

posebno za starše prvoobhajancev ter 

druge družinske člane bo v ponedeljek, 

pred in med sveto mašo (19.00). 

Priložnost za sveto spoved za vse, 

posebno za starše birmancev in botre in 

druge družinske člane bo v sredo med 

sveto mašo (19.00). 

Poroke in krsti 

Glede na zelo raznolike želje in glede na 

porast želja za poroko ali krst, bi spet 

rad spomnil na logiko glede porok in 

krstov v župniji. Sobote so načeloma 

rezervirane za poroke. Nedelje so 

rezervirane za krste. Če to logiko 

upoštevamo, se izognemo nepotrebnim 

prilagajanjem glede ure in podobno. 

Prav tako ponovimo, da so krsti in 

poroke praviloma v farni cerkvi. Včasih je 

bilo logistično izvedljivo, da so bile 

poroke tudi po podružnicah, ker je bilo 

več duhovnikov. Samo en duhovnik pač 

ne more istočasno biti na podružnici in 

navzoč v župniji. V župniji se namreč 

dogaja marsikaj: od oratorija, delavnic, 

raznih srečanj .... Povečini je to v bližini 

farne cerkve in v tem primeru je stvari 

možno kombinirati. 

Spomnimo se tudi, da na podružnicah ni 

glavnih krstnih simbolov kot je krstna 

sveča ali krstni kamen. O samem 

pomenu župnijske cerkve pa morda ob 

drugi priliki. 

Hvala za razumevanje. 

 

Dela 

Restavratorska dela na Kompolju se 

bližajo koncu in lepo bo videti v celoti 

prenovljen glavni oltar. 

Pri cerkvi na Topolovcu čakamo na 

mojstre, da se bodo lotili vezave 

cerkvenih zidov. Na Logu pa je padla 

odločitev, da se po lepo obnovljeni 

zakristiji lotimo še obnove kora in 

spodnjega dela zvonika. Hvala vsem za 

podporo in delo in hvala vsem za 

darove. Bog povrni! 

https://katoliska-cerkev.si/

