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Napovednik 
 

29.8. 22. nedelja med letom 

3.9. Vpis k verouku, 15.00-18.00 

3.9. Molitveno bdenje za duhovne 

 poklice 

4.9. Romarski shod na Topolovcu, 19.00 

5.9. Angelska nedelja. Žegnanjska  na 

 Topolovcu (maše: 7.00, 10.00, v fari 

 ob 8.00) 

5.9. Brestanica, 14h - srečanje bolnikov, 

 invalidov in ostarelih 

9.9. Pastoralni tečaj, Baragov zavod, 

 9.00 

12.9. Farno žeganje – Praznik Povišanja 

   svetega Križa. Svete maše ob 8h in 

   ob 10h. Pri obeh mašah darovanje 

   za cerkev. 24. nedelja med letom. 

   Po tradiciji obhajamo ČEŠČENJE 

    SRT. 

18.9. Stična mladih 2021 

19.9. 25. nedelja med letom 

24.9. Priprava na krst, Boštanj, 19.30h 

26.9. Krstna. Žegnanje na Kompolju 

26.09. Posvečenje novega škofa msgr. 

 dr. Andreja Sajeta v Mirni Peči ob 

 14.30 uri 

28.09. Umestitev novega škofa v stolnici 

 ob 18. uri.   

 

 Skrb za cerkev: 

29.8. Dolenji Boštanj 41-50 

5.9. Dolenji Boštanj 51-60 

12.9. Dolenji Boštanj 61-70 

Bog povrni za skrb pri urejanju 

cerkve.  

Napovednik  

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 

 V krstu prerojeni: 

Filip Kovačevič (1.8.), Naomi Teraž 

(14.8.), Filip Marin (15.8.), Žiga 

Roštohar (22.8.) 

Iskrene čestitke, blagoslova in 

veliko veselja z otroci!  

 Sveti zakon sta sklenila: 

Aleksander Kuhar in Špela Švab 

(21.8.) 

Čestitke in blagoslova na skupni 

poti!  
 

 Slovenski Lurd: 

Srečanje bolnikov, invalidov in 

ostarelih v slovenskem Lurdu v 

Brestanici bo v nedeljo, 5. 

septembra 2021 ob  14.00.  

Sveto mašo bo daroval celjski škof 

msgr. dr. Maksimilijan Matjaž. 

V soboto, 11. septembra 2021, bo v 

brestaniški baziliki ob 16.uri 

slovesnost ob zlatem jubileju 

gibanja Vera in luč. Slovesnost bo 

vodil škof dr. Anton Jamnik. 
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Za mano je izkušnja, ki me bo 

spremljala do konca. Želim si, da bi 

me. 

Velikokrat sem vam pripovedoval, da 

ni vse odvisno od nas. No, točno na 

to sem se spomnil, ko sem ležal na 

operacijski mizi. Vedel sem jaz,     

vedele so sestre, vedel je kirurg. 

»Če bo šlo vse po sreči … Če bo   

malo tistega od zgoraj …» 

Gledam številna prizadevanja, ki  

gredo v to smer: Vse je odvisno od 

nas! Mi bomo! Mi zmoremo!  

Jaz zmorem! Samo nasmehnem se 

lahko. Najbrž res ljudje potrebujemo 

tisto pravo izkušnjo nemoči, popolne 

nemoči …, in potem se ne greš več 

tega. In pika. Jasno ti je kakor je bilo 

jasno meni. Prozorno, kristalno jasno. 

Ni vse v mojih rokah! Pika. 

Mislim na to, koliko manj trpljenja, 

nerganja in konfliktov bi bilo, če bi 

to dojeli. Narediš, kar moreš in    

zmoreš, in spoštljivo pustiš, da gre 

proces svojo pot. Ne izsiljuješ. Ne 

kolneš po vsem in po vseh. 
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Z mano v sobi je bil gospod X.  

Imel je zahtevno operacijo kolka, tako 

da se sploh ni mogel postaviti na  

noge. Pripovedoval je, kako je bil v 

svojem podjetju vodilni sindikalist. 

Vedno se je puntal in upiral. Povedal 

je številne anekdote o  svojih uporni-

ških podvigih. Ko sem mu omenil, 

kaj načrtuje zdaj, ko bo prišel iz     

bolnice, mi je preprosto rekel: 

»Veš kaj. Samo eno me zdaj zanima. 

Kako se bom spravil na bergle!!!« 

Začetek septembra je povezan z    

mnogoštevilnimi občutki, ki so pove-

zani z vstopom v šolo. Vsem učen-

cem, posebno prvošolčkom in prvošol-

kam želim srečno in varno pot v šolo. 

Vsem nam pa, 

da bi se znali 

učiti iz dogod-

kov  na tabli 

našega življe-

nja. 

Srečno v šoli 

življenja, dobri 

ljudje!  

Samo  eno 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 29.8. 22. med letom Boštanj 8 

Za župnijo 

+Matija O,  

  Marija Jermančič, Petrič 

    
Mučeništvo  

Janeza Krstnika 
Boštanj 10 

+Stanko Možic, Ana, Martin 

Kuhar 

+Jekoš, Mirtelj 

V zahvalo 

Po 30.8. Feliks Log 19 +Albert Žnidaršič 

To 31.8. Rajmund Boštanj 19 +Alojz, Neža Blatnik 

Sr 1.9. Egidij (Tilen)     +Jurij Pesjak 

Če 2.9. Antonin     +Ivan, Marija Rešeta 

Pe 3.9. Gregor Veliki, pp Boštanj 19 +Amalija (Malči) Kozinc 

So 4.9. Rozalija 
Topolo-

vec 
19 

+Starši, Darko Možic 

+Ana, Jože Pfeifer, O 

Ne 5.9. 23. navadna 
Topolo-

vec 
7 Za župnijo 

    
Angelska 

Mati Terezija 
Boštanj 8 

+Angela Simončič O,  

  Simončič, Gunstek 

+Zvonimir Kadilnik 

    ŽEGNANJE 
Topolo-

vec 
10 

+Minka, Ivan, Stanko, Frenk 

Možic 

+Alojz Guček 

Po 6.9. Bertrand Log 19 
+Kovač 

+Štefanija Štefanič 

To 7.9. Regina     +Radica Železnik 

Sr 8.9. 
Marijino rojstvo   

MALI ŠMAREN 
Boštanj 19 +Stanko Marolt 

Če 9.9. 
Peter Klaver, re-

dovnik 
    Za zdravje 

Pe 10.9. 
Nikolaj Tolentinski, 

sp. 
Boštanj 19 +Udovič Marija r. Lakner 

So 11.9. Bernard     Za duhovne poklice 

Ne 12.9. 
FARNO ŽEGNANJE 

Marijino ime 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Alojz Lisec 

    ČEŠČENJE SRT Boštanj 10 
+Jože Lindič 

+Jožefa Teran r. Štempelj, O 

Po 13.9. Janez Zlatousti, cu Log 19 +Alojz (Slavko) Prah, 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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VPIS K VEROUKU 

 

Vpis bo potekal v petek, 

 3. septembra,  

med 15.00 in 18.00. 

 

Za prvi vpis (1r) izpolnite prijavnico  

(na voljo na spletu,  

v cerkvi ali v župnišču) 

 

Ostali (2-8r)se prijavite  

s svojim SPRIČEVALOM  

in prevzamete gradivo. 

 

Prispevek za verouk: 25 €,  

poravnate ob prijavi. 

Alternativna prijava je možna še v 

nedeljo, 5.9. po prvi maši! 

 

Stvar odnosa je, da boste otroke 

pravočasno prijavili! Hvala za to! 

Pri prijavi upoštevajte navodila glede 

skrbi za zdravje.  

 

 Razpored  verouka: 

3.9. 15.00-18.00: Vpis za vse 

skupine 

Od 1. do 6.r.: izmenoma ob petkih 

od 16.00-18.00 

Birmanci (7. in 8.r.) ob nedeljah po 

maši 

10.9. 1-3r 

17.9. 4-6r 

19.9. 7-8r 

Verouk bo potekal v skladu z 

navodilom: 

Izvajanje verske oziroma duhovne 

vzgoje in izobraževanja je dovoljeno 

pod pogojem, da osebe, ki izvajajo 

versko oziroma duhovno vzgojo in 

izobraževanje izpolnjujejo pogoj 

PCT. 

 

 Molitveno bdenje:  
V tem času, ko je vse zelo 

nepredvidljivo, bomo obhajali 

tradicionalno škofijsko molitveno 

bdenje po vseh naših župnijah. To 

bo potekalo v noči s petka na 

soboto, 3. 9. na 4. 9.  

Molitveno bdenje bo prilagojeno. 

Vabljeni, da v času, ki je predviden 

za našo župnijo, namenite svojo 

misel in molitev za duhovne poklice 

in po osebnem namenu. 

21h do 22h  

Ajdovec, Bela Cerkev, Boštanj, 

Brusnice, Cerklje ob Krki, Čatež ob 

Savi, Čatež – Zaplaz, Črnomelj, 

Kočevka Reka 

https://katoliska-cerkev.si/

