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Napovednik 

Leto družine 

25.7. 17. nedelja med letom, sveta maša   

 v soboto ob 19.00 v nedeljo ob 8.00 

25.7. Žegnanje na Okiču, sv. maša 11.00 

25.7. Krištofova nedelja, blagoslov vozil 

 in molitev za srečno vožnjo pri 

 vseh mašah. 

25.7. Prvi svetovni dan starih staršev in  

 ostarelih 

26.7. Joahim in Ana 

1.8.  18. nedelja med letom, sveta 

 maša ob 8.00 

8.8.  19. nedelja med letom, sveta maša 

  ob 8.00  
 

 Svete maše: 

Po 15. juliju bo nedeljska sveta 

maša v fari samo ob 8.00.  

Na podružnicah sledijo žegnanja 

po razporedu.  

 Skrb za cerkev: 

25.7. Boštanj 61-74 

1.8. Dol. Boštanj 1-10 

8.8. Dolenji Boštanj 11-20 

15.8. Dolenji Boštanj 21-30 

Bog povrni za skrb pri urejanju naše 

cerkve. .  

 � V Gospodu prerojeni: 

Eva Kmetič, Ema Gambeta (11. 07. 

2021) 

Nina Sophia Revinšek (18. 07 2021) 

Čestitke in obilo blagoslova!  

Napovednik  

Krištofova nedelja 
 

 

 

 

 

 

“ZA VSAK SREČNO  

PREVOŽEN KILOMETER 

STOTIN ZA  

MISIJONSKI AVTO” 

ali bolje rečeno:  

MOJ DAR BOGA SLAVI 

ZA VSE PREVOŽENE POTI 

Boštanjski zvon, glasilo župnije  Boštanj            Vsi podatki so namenjeni interni rabi Župnije Boštanj 
Internet stran :  http://zupnija-bostanj.rkc.si      TRR župnije Boštanj : NLB SI56 0237 9009 2348 098 

Izdaja in odgovarja : Fonzi ŽIBERT, župnik, Boštanj 16, 8294 BOŠTANJ 
 (031) 665 - 483     81 - 49 - 710   alfonz.zibert@rkc.si 

 Zaspali v Gospodu: 

+Jože Strehar, rojen  20. 08. 1948, 

bival Novi grad 7, umrl 21. 07. 2021, 

pogreb 24. 07. 2021, Boštanj. 

Naj počiva v miru.  

Domačim iskreno sožalje!  

leto XXXII             AVGUST 2021             številka 15 

1857 1509 

 

Ne bi smeli tako umirati. 

Pred seboj imam zgodbo o očetu in    

dedku, ki je v času strogih ukrepov zaradi 

korone umiral v nekem domu za ostarele. 

Njegova hčerka mi je pripovedovala, 

kako se je počutila. 

Ni mogla k očetu na obisk. Kako je to 

mogoče, da oče umira, ona pa ne more 

do njega. Če bo umrl, si tega ne bo 

mogla odpustiti. Skušala je na vse načine, 

pa ni nič pomagalo. In oče je umrl.  

Hotela se je posloviti vsaj od mrtvega 

očeta, pa ni bilo mogoče. Odpeljali so ga 

po posebni proceduri in ona je ostala vsa 

obupana, ker se niti na ta način ni mogla 

posloviti. Potem se je zgodil pogreb.  

V ožjem krogu, brez običajnih spremnih 

dogodkov. Počutila se je tako samo ob tej 

zgubi. Samo, razočarano, jezno. 

Videl sem, da je potem o teh občutkih 

napisala pismo na družbenih omrežjih.  

O svoji bolečini. O tem, da njen oče ne 

bi smel umreti tako. O tem, kaj neki si je 

mislil, ko ga več mesecev nihče ni prišel 

obiskat! O tem, kako mu je bilo, ko je 

umiral sam in se spraševal, kako da    

nikogar njegovih otrok ni ob njem. 

1 

Ta problem je globoko začutil papež   

Frančišek: Videli smo, kaj se je v      

nekaterih predelih sveta dogajalo s      

starejšimi zaradi koronavirusa. Ne bi   

smeli tako umirati… A dejansko jih je 

nekaj podobnega doletelo tudi ob       

vročinskih valovih in drugih okoliščinah: 

bili so okrutno zavrženi…  Vredno si je 

prebrati njegove besede. 
 

Svetovni dan starih staršev in starejših je 

priložnost za refleksijo. Zgodile so se   

stvari, ki se ne bi smele. Res je, nimamo 

absolutne moči, da bi preprečili bolezni, 

naravne nesreče, epidemije. Imamo pa 

moč in možnost, da se ob takih pojavih 

pokažemo kot človeška bitja. To pomeni, 

da ohranimo dostojanstvo, človeško    

bližino in toplino. Na osebni in družbeni  

ravni. 
 

Zanimivo je, da ob vseh mogočih »proti«, 

takrat nisem zasledil resnega »proti«     

takemu odnosu do starejših. In skupnega 

»proti« takemu načinu umiranja. 

Refleksija glede teh stvari bi bila zelo 

dobrodošla.  

Ne bi smeli 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 25.7. 
17. med letom  

KRIŠTOFOVA 

Jakob st., apostol 
Boštanj 8 

+Milena Poljšak, O 

+Ana, Jože Pfeifer, Ana, Ma-

tija Kuhar 

    
Svetovni dan starih 

staršev in ostarelih 

ŽEGNANJE 
Okič 11 

+Jože O, Marija Blas in sor. 

+Jože Papež 

+Franc, sin Roman, st. Pešec 

Po 26.7. Joahim in Ana Log 18 Za vse žive in pokojne Ane 

      Okič 19 Za vse žive in pokojne Ane 

To 27.7. Gorazd, Kliment… Boštanj 8 +Franc Drobnič 

Sr 28.7. Viktor (Zmago), p Boštanj   +Marija Rešeta 

Če 29.7. Marta Boštanj   +Amalija Janežič 

Pe 30.7. Peter Krizolog, cu Boštanj   Za zdravje 

So 31.8. Ignacij Loyolski, r Boštanj 19 
+Fani Kodrič  

+Olaf Lovrenčič, Lovrenčič, 

Brložnik 

Ne 1.8. 
18. med letom 
Alfonz Ligvorij, š cu 

Boštanj 8 
+Martin Gorogranc O, Žibert 

+Ivana Kovač O, Franci, 

Ana, starši, Franc Pompe 

Po 2.8. Evzebij, š Log 18 
+Albert Žnidaršič 

+Franci Žnidaršič 

      Boštanj 19 +Jože Strehar, 7d 

To 3.8. Lidija, sp ž Boštanj 8 +Ivan Rešeta 

Sr 4.8. Janez Vianey, d     +Olga Tomažin 

Če 5.8. 
Marija Snežna, Ni-

ves 
    +Alojzija Podlogar 

Pe 6.8. 
Jezusova spreme-

nitev 
Boštanj 19 

+Pepca Andolšek 

+Franc Simončič 

So 7.8. Sikst II., pp Boštanj 19 +Vincenc Podpadec 

Ne 8.8. 
19.  med letom 
Dominik, r 

Boštanj 8 
Za župnijo 

+Tone Simončič, O 

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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Prvi svetovni dan 

starih staršev in 

ostarelih 
 

Ta prvi svetovni dan starih staršev in 

ostarelih obhajamo sredi leta, ki ga je 

sveti oče posvetil družini, ob peti 

obletnici apostolske spodbude Radost 

ljubezni. To je namerna izbira, ki izhaja 

iz zavedanja, da starejši – vsi starejši, 

tudi tisti, ki niso stari starši – potrebujejo 

družinsko okolje, v katerem lahko živijo, 

in da se morajo družine zavedati vloge, 

ki jo imajo njihovi starejši člani. V 

globaliziranem svetu odnos med 

ostarelimi in družinami ni več 

samoumeven, nasprotno, nenehno se 

postavlja pod vprašaj. To je trend, ki ima 

različne konotacije glede na geografski 

in kulturni kontekst, vendar obstajajo 

nekatere ponavljajoče se značilnosti, ki 

kažejo na to, da lahko med starejšimi in 

družino poteka kriza, znamenje časa, ki 

ga je treba upoštevati. Družinsko 

pastoralno delo, ki se pogosto ukvarja le 

z odnosi v parih in odnosi med starši in 

otroki, se težko osredotoči na odnos 

med ostarelimi starši in odraslimi otroki 

ter med starimi starši in vnuki. 

O tem je papež jasno napisal v okrožnici 

Vsi smo bratje. Rekel je: »Videli smo, kaj 

se je v nekaterih predelih sveta dogajalo 

s starejšimi zaradi koronavirusa. Ne bi 

smeli tako umirati. A dejansko jih je 

nekaj podobnega doletelo tudi ob 

vročinskih valovih in drugih okoliščinah: 

bili so okrutno zavrženi. Ne zavedamo 

se, da se s potiskanjem starejših v 

osamo in s prelaganjem na ramena 

drugih, brez primernega in skrbnega 

spremljanja družine, pohablja in 

siromaši družina sama. Poleg tega 

ostajajo mladi brez nujno potrebnega 

stika s svojimi koreninami in z modrostjo, 

ki je sami od sebe ne morejo doseči.« (FT 

19). To so pomembne besede, ki jih je 

treba znova priklicati v zavest. Lahko 

nam pomagajo razmisliti o dolgu, ki ga 

imajo družine – in družinska pastorala – 

do generacije, ki je v nekaterih pogledih 

padla v pozabo. 

Ta zapleteni scenarij (pandemija, iskanje 

nove vodilne vloge ostarelih in kriza v 

družinskih odnosih) je poleg tega, da je 

treba ljudem pomagati, da se izognejo 

malodušju in potrtosti, pripeljal Cerkev 

do tega, da je izbrala preprost način 

postavljanja na skupno pot in negovanja 

solidarnosti: praznovanje. Ostareli in 

mladi skupaj: starši in otroci; stari starši 

in vnuki; ljudje, ki morda ne pripadajo isti 

družini. Cerkev se zaveda potrebe po 

spravi med generacijami in težav, s 

katerimi se srečujejo ostareli, vendar 

krivda ni vezana na nikogaršnje napake. 

Izbrana je bila pot skupnega veselega 

praznovanja. 

Molitev za prvi svetovni 

dan starih staršev in 

ostarelih 

 

Zahvaljujem se ti, Gospod, 

za tolažbo Tvoje navzočnosti. 

Tudi v osamljenosti 

si moje upanje, moje zaupanje. 

Vse od mladosti si ti moja skala 

in moja trdnjava.  

https://katoliska-cerkev.si/

