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Napovednik 

Leto družine 

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 

3.7. Tomaž, apostol 

4.7. 14. nedelja med letom, nedelja 

Slovencev po svetu 

4.7. Koncert ob 30-letnici Ljudskih pevcev 

Boštanj, farna cerkev, 20
h
 

5.7. Ciril in Metod, sozavetnika Evrope 

11.7. 15. nedelja med letom 

18.11. Žegnanje na Lukovcu 

25.7. Žegnanje na Okiču 

Po 15. juliju bo nedeljska sveta maša v 

fari samo ob 8.00. Na podružnicah 

sledijo žegnanja po razporedu. 

 Skrb za cerkev: 

27.6. Boštanj 21-30 

4.7. Boštanj 31-40 

11.7. Boštanj 41-50 

Bog povrni za skrb pri urejanju 

naše cerkve.  

 Sveta Ana: 

Sveta Ana je zavetnica (patrona) 

proti revščini, pa tudi proti nevihti. 

Ravno okrog Aninega praznika - 

26.julija - so velike vročine in je 

mnogo neviht. Skupaj z možem 

Joakimom pa je zavetnica 

zakoncev. Priporočajo se ji tudi 

razni obrtniki, zlasti pa rudarji. 

Napovednik  

 30 let! 
Koncert ob 30-letnici Ljudskih      

pevcev Boštanj. 

Nedelja, 4. 7. 2021,  

Župnijska cerkev v Boštanju, 20.00. 

Goste: Kapelski pubje. 

Dragi ljudski pevci, Iskrene    čestitke 

za 30 let vašega          delovanja! 
 

 V krstu prerojeni: 

Jeraj, Janc, Tuma. 

Čestitke!  
 

 Sveti zakon sta sklenila: 

Matej Simončič in Nina Pfeifer 

(19.6.2021) 

Davorin Božič in Tjaša Slokar 

(19.6.2021). 

Čestitke in obilo blagoslova na 

skupni poti!  

 Zaspali v Gospodu: 

+Pavla Kozorog, r.  01. 01. 1943, 

bivala Boštanj 8A, p. 21. 6. 2021, 

Boštanj 

Gospod daj našim rajnim večni   

pokoj!  Svojcem iskreno sožalje! 

Svete maše: Blatnik in Kozorog,   

sosedje iz Puglja. Bog povrni!   
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Za nami je zanimiv vikend. V     

župniji smo slavili dve poroki, dva 

krsta, sveto birmo in prvo sveto    

obhajilo. Priznam, naporno je bilo. 

Naporno tudi za starše in otroke, saj 

je bilo ob tem še veliko drugih stvari, 

sklep šolskega leta, valeta, … 

Ostajajo pa vtisi, tisti posebni. In 

moj posebni trenutek bom delil  z 

vami. 

Sreda. Prišel je g. škof. Na spraševa-

nje, kot rečemo. Med vprašanji je 

postavil tudi tega: 

Koliko je darov Svetega Duha? 

Odgovor ni bil čisto običajen. 

Uradno jih je sedem. 

G. škof je bil vidno nezadovoljen s 

tem odgovorom. A birmanec je      

nadaljeval:  

Učimo se, da jih je sedem …  

Drugače jih je pa več. 
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G. škof je bil najprej vidno v zadregi 

(v zadregi smo bili tudi navzoči), 

nato pa vidno navdušen nad nenava-

dnim in tako resničnim odgovorom. 

Ta anekdota me spominja na naše 

delo z otroci. V resnici ne dajemo 

poudarka zgol j  na uradnih            

odgovorih. Želimo, da mladi in otroci 

začutijo, za kaj gre. Potem lahko 

pr ide  do takih  nenaučenih             

odgovorov. 

 

In ne gre samo 

za birmo. Gre 

za vse stvari v 

našem življenju. 

Da nimamo   

naučenih       

odgovorov.  

Da imamo svoj 

osebni odgovor. 

Koliko jih je? 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 27.6. 
13. med letom 

Ema Krška,  kneg. 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Stane Možic, O 

    Blagoslov motorjev Boštanj 10 
+Alojzija Pešec, 30d 

+Jože, Ana, Franc Kmetič 

    ŽEGNANJE Šmarčna 16 Za sosesko 

Po 28.6. Irenej, š m Log 18 +Ana Šircelj, O 

      Boštanj 19 +Pavla Kozorog, 7d 

To 29.6. Peter in Pavel, ap Boštanj 19 +Alojzija Petek, 30d 

      Šmarčna 20 +družina Knez, Simončič 

Sr 30.6. Prvi mučenci     Po namenu 

Če 1.7. Estera, sp. žena   Po namenu 

Pe 2.7. Ptujskogorska MB Boštanj 19 +Jože in Marija Blas 

So 3.7. Tomaž, apostol Boštanj 19 
+Branka Gračner, Stanka 

Ivačič 

Ne 4.7. 14. med letom Boštanj 8 

Za župnijo 

+Marija O, Jože Virant, Gaš-

per Sporar 

  Urh (Uroš), škof Boštanj 10 +Vladimir Šteblaj O in starši 

Po 5.7. Ciril in Metod Log 19 +Ljudmila, Darko Savinc 

To 6.7. Marija Goretti, m Šmarčna 19 +družina Prebejšek, Horjak 

Sr 7.7. Vilibald, škof Boštanj  Po namenu 

Če 8.7. Kilijan, škof Boštanj  Po namenu 

Pe 9.7. Veronika, mist. Boštanj  Po namenu 

So 10.7. Amalija (Ljubica), r Boštanj 13
30

 Poročni obred 

Ne 11.7. med letom Boštanj 8 
Za župnijo 

+Hermina Kadilnik 

  Benedikt, opat Boštanj 10 +Marija Udovič Lakner 

Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe spremljajte na spletni strani. 

Udeležba pri sveti maši je dovoljena v skladu z navodili.  

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

Obvest i la  
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Sveto obhajilo 
 

Prvo sveto obhajilo je 20. junija 2021 

p r e j e l o  1 6  o t r o k .  Č e s t i t k e . 

Topla zahvala staršem za lepo 

sodelovanje, posebno v zadnjih dveh 

mesecih. In zahvala veroučnim voditelje 

m za njihovo predano delo. Bog povrni 

vsem! 

 

Sveta birma 

 

Zakrament svete birme je 19. junija 

prejelo 25 mladih, 12 iz 9r in 13 iz 9r. 

Iskrene čestitke. Zahvala staršem za 

sodelovanje, posebno v zadnjih 

mesecih. Posebna zahvala pa velja 

vsem birmanskim voditeljem za njihovo 

velikodušno delo. 

 

 

Marija Magdalena 

 

Zaradi spreobrnitve z Jezusovo pomočjo 

je znana predvsem kot zavetnica 

spokornic, magdalenk, žena, jetnikov, 

zapeljanih, učencev in študentov, sicer 

pa je tudi priprošnjica proti očesnim 

težavam, slabemu vremenu in mrčesu. 

Umetniki jo upodabljajo kot spokornico z 

bujnimi razpuščenimi lasmi, pogosto ob 

Jezusovih nogah, pri njegovem križu ali 

ob Jezusovem vstajenju. Med njenimi 

atributi so posodica z mazilom, knjiga, 

trnjeva krona, bič, lobanja, hudičeva 

glava, palmova veja, rožni venec in križ.  

. 

Molitev za 

domovino  

ob 30-letnici 

slovenske države 

 

Gospod Bog, ob 30-letnici 

države Slovenije slavimo 

tvojo dobroto. 
 

Zahvaljujemo se ti za vse 

Tvoje milosti in varstvo. 

Naj bomo ponosni na svoje 

korenine, iz njih živimo in 

rastemo. 
 

Sveti Duh, podeli nam zdravo 

pamet in ustvarjalni pogum! 

Emanuel – Bog z nami, 

obvaruj nas vsega, kar 

ogroža naše telesno, duševno 

i n  d u h ov n o  zd ra v j e . 

Mati Marija in sv. Jožef, 

izprosita milost našim 

družinam, da bodo odprte za 

življenje in šole ljubezni za 

nove rodove. 

Amen.  

https://katoliska-cerkev.si/

