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Napovednik 

 

15.5. 5. Velikonočna. Mladinska maša, 

 10.00. 

22.5. 6. Velikonočna. Nedelja turizma. 

 Marija Pomočnica, Log, 9.00 

24.5. Marija Pomočnica 

26.5. Gospodov vnebohod 

27.5. Alojzij Grozde, god, Zaplaz, 10.00 

28.5. Praznovanje ob godu Grozdeta, 

 Zaplaz, 10.00 

29.5. 7. velikonočna. Nedelja 

 obveščanja. 

30.5. Sklep šmarnic, Log 

31.5. Sklep šmarnic, Boštanj 

3.6.  Sklep veroučnih dejavnosti 

4.6.  Pesem Posavja 

5.6.  Binkošti. Blagoslov otrok, podelitev 

 spričeval. Nabirka - Oratorij! 

5.6.  Binkošti. Šmarčna, zaobljubljena 

 maša in procesija, 16.00 

9.6.  Srečanje ŽPS 

25.7. ORATORIJ 2022  

 

 Skrb za cerkev: 

 15.5. Jablanica 

 22.5. Boštanj 1-10 

 29.5. Boštanj 11-20 

 Bog povrni za skrb pri urejanju 

cerkve. 
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 Menjava: 

 Avgusta je predvidena menjava v 

naši župniji. Gospod škof me vidi 

na mestu voditelja za strategijo in 

vizijo pastoralnih dejavnosti v 

škofiji in v svoji svetovalni ekipi. Ob 

tem bi prevzel župnijo Šmarjeta. 

 

 ��Verouk: 

20.5. 1-3r 

 27.5. 4-6 

 3.6. Sklep, vse skupine (1-9r) 

 Birmanci: po skupinah 

 

 Šmarnice 2022: 

od ponedeljka do četrtka: 19.00 

V petek šmarnice za vikend: 17.30 

 Drugod imate po krajevni navadi. 

Šmarnice ob petkih bodo kot 

zaključek verouka, seveda vabljeni 

tudi tisti, ki takrat nimate verouka.¸ 

 

 Priprava na zakon: 

25. maj in 1. in 2. junij, 19.30 

 Več na spletu. Obvezne prijave. 

 

Kot vidite je veliko dogajanja v 

župniji in vsega ni mogoče zajeti v 

skromni tiskovini. Obiskujte spletno 

stran župnije, kjer so zadeve 

obširneje predstavljene in sproti 

posodobljene.   
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Opazoval sem pri nas doma. Gledal 

sem hčerko, osnovnošolko. V soboto 

si je pripravljala obleko. Skrbno je 

uredila in polikala en del obleke, 

potem drugega. Pa še malo popravi-

la. Presenečen sem bil in jo vprašam: 

Kaj pa zdaj to?  

»Ja, urejam obleko - za prvo obhajilo 

od mojega prijatelja.« 

To pripoved smo slišali na našem    

srečanju ŽPS. 

Videl sem, kako je bilo očetu toplo pri 

srcu, ko otroci čutijo drug z drugim. 

Ko so povezani in želijo deliti lepe   

trenutke tudi tako, da so sami lepi. 

Ko smo povezani med seboj, želimo 

biti lepi tako in drugače. Kjer ni      

povezanosti nam je vseeno. 
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Čas nam je bolj naklonjen kot pred 

letom dni in imamo več možnosti za 

povezanost. To sem čutil ob pripravi 

na prvo obhajilo. S starši smo bili   

dogovorjeni, da v petek zvečer uredijo 

cerkev in okolico za prvo obhajilo.  

Tisti dan pa se zavemo, da je v soboto 

poroka in da bi bilo bolje urejati cerkev 

po poroki. Jutri. Dogovorjeno. Torej, 

danes ste prosti, lahko greste domov! 

Pa niso šli … Ne bom pripovedoval 

podrobnosti, tisti, ki ste bili zraven, 

veste. Bila je spet želja po - biti      

povezani, biti skupaj, biti lepi. 

Mesec maj nam ponuja veliko prilož-

nosti, da se uredimo, da smo lepi in 

povezani. V odnosu do drugega. In do 

Drugega.  Vse dobro, dobri ljudje. 

Kaj pa zdaj to? 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 15.5. 
5. VELIKONOČNA 

Izidor, kmet 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Martin O, Angela Draksler 

    MLADINSKA MAŠA Boštanj 10 +Anton, Alojzija Pešec, O 

Po 16.5. Janez Nepomuk m Boštanj 19 +Franc Blatnik O 

To 17.5. Jošt, sp. Kompolje 19 +Maks Jošt  O, Gabrijela 

      Boštanj 19 Šmarnice 

Sr 18.5. Janez I. pp Boštanj 19 Šmarnice 

Če 19.5. Krispin r Boštanj 19 Šmarnice 

Pe 20.5. Bernardin Sienski Boštanj 17
30

 Šmarnice 

So 21.5. Krištof, d Boštanj 18 +Jožko Jazbinšek 

Ne 22.5. 
6. VELIKONOČNA 

Marjeta Kasijska r 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Alojz Gunstek O 

Marija Androjna 

    Nedelja turizma Boštanj 10 
+Anton Lisec, 30d 

+Anica, Ivan Možic 

      Log 9 V čast Mariji Pomočnici  

Po 23.5. Socerb m Log 19 
+Franc, Neža Žnidaršič O 

+Brigita Cizerle (rd) 

      Boštanj 19 Šmarnice 

To 24.5. Marija Pomagaj Kompolje 19 
+Vovk, Vrtovšek 

+Alojzija Petek O 

      Boštanj 19 Šmarnice 

Sr 25.5. Beda častitljivi d Boštanj 19 Šmarnice 

Če 26.5. 
Gospodov  

vnebohod 
Boštanj 19 

+Ludvik Kirar (rd) 

+Metod Papež 

Pe 27.5. Alojzij Grozde m Zaplaz 10 +Tilka Selak 

      Boštanj 17
30

 Šmarnice 

So 28.5 German Pariški š Boštanj 15 Poročni obred 

Ne 29.5. 
7. VELIKONOČNA 

Maksim Emonski š 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Alojz Androjna, 30d 

+Alojzije Štaba 

    

Nedelja sredstev 

družbenega obve-

ščanja 

Boštanj 10 

+Alojz Lisec, Jožefa, Sirk, Rak 

+Ciril Dolinšek, Janez, Marija 

Knez in sorodniki 

Po 30.5. Kancij m Log 19 
+Mira in Jožef Kovač 

Sklep šmarnic 

   Boštanj 19 Šmarnice 

To 31.5. 
Obiskanje Device 

Marije 
Kompolje 18

30
 
+Mihaela O, Anton, Cenko 

Judež, Matjaž Prosenik 

      Boštanj 19 Sklep šmarnic 

Obvest i la  
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Zapisnik ŽPS  

12.5.2022 

 
Člani ŽPS smo ob lepem vremenu srečanje 

izpeljali zunaj pred farno cerkvijo. Pozdravil 

nas je gospod župnik, nato je sledila 

refleksija.  
 

1. Refleksija. Veliko smo govorili o veliki noči, 

ki je bila po dveh letih spet takšna kot nekoč 

oziroma še bolj doživeta. Govorili smo tudi o 

aktivnostih mladih na področju dela z 

veroučenci in z birmanci, o pripravah na 

oratorij in o mladinskih mašah. Slišali smo 

tudi poročilo, kako je potekala zbiralna akcija 

za Ukrajino. Rdeči križ in Krajevna skupnost 

sta zbrali veliko sredstev, odzvale so se tudi 

šole. Bogu hvala za pomoč in darove ljudi! 
 

2. Načrti. Pregledali smo plane v naši župniji 

za nadaljnje mesece. Seznanili smo se z  

zasedanjem Mladinskega pastoralnega 

sveta in z mladinsko mašo, kar se bo odvijalo 

ta vikend. Začetek junija, natančneje 

3.6.2022, bo zaključek verouka. Časovnica 

verouka je na spletni strani. 5.6 bo mladinska 

maša in tudi podelitev spričeval in blagoslov 

otrok. Pri obeh mladinskih mašah bo 

predstavljen letošnji oratorij, zbirali se bodo 

tudi prispevki. Na koncu smo se seznanili še 

z dogodki kot so žegnanja, Pesem Posavja, 

vse bo v napovedniku. 
 

3. Odprli smo debato o problemih v Cerkvi. 

Opaženo je, da se generacije otrok, ki gredo 

k obhajilu in birmi, manjšajo. Iskali in 

debatirali smo o rešitvah, ki bi lahko 

učinkovale.  
 

4. Predstavnika mladih sta za zaključek 

formalnega dela podelila svoje mnenje in 

izkušnje o srečanju z g. škofom, 6.5.2022. Na 

instagramu Oratorij Boštanj si lahko ogledate 

fotografije srečanja. 
 

Naš večer smo zaključili s pogostitvijo in 

neformalnih pogovorom. 
 

Pripravila: Špela Borštnar 

Topolovec 
 

Popotresna sanacije je zaključena. Prav tako 

poslikava notranjosti. Nadaljujemo z 

zbiranjem sredstev za fasado. V ta projekt 

gremo, če bo dovolj sredstev, sicer bomo 

projekt zamaknili. Gre za zelo velik znesek, 

okrog 80.000 €. Sredstva lahko darujete 

ključarju (g. Ivan Možic) ali v župnišču. Odprt 

je namenski račun za obnovo cerkve. Bog 

povrni za vaše darove! 

 

Župnija Boštanj, Boštanj 16, 8294 Boštanj 

TRR: SI56 023790264237336 (NLB) 

N a m e n :  K u l t u r n i  s p o m e n i k ,  

Sklic: 00 2022 

 

Srečanje MPS 
 

Srečanje smo začeli z refleksijo. 

1. Špela nam je predstavila teme pogovorov v 

ŽPS-ju, tudi glede menjave v naši župniji.   

2. Naslednja tema je bila – oratorij 2022. 

Zaradi spleta okoliščin bo oratorij potekal od 

25. 7. do 29. 7. Prijave preko spleta: FB 

župnije Boštanj, IG Oratorij Boštanj in spletna 

stran župnije. Ob sklepu veroučnega leta bo 

pri mladinski maši ofer, kjer bomo zbirala 

sredstva za pripravo oratorija. V sklopu 

mladinske maše bo potekala prezentacija 

samega oratorija.  

3. Sara je pripravila povzetek srečanja 

programa - Voditelj 2, katerega se je 

udeležila.  

4. Nazadnje je beseda tekla o verouku in 

birmancih. Pojavila se je ideja, da bi 

naslednje leto MPS sprejel tudi zastopnika 

birmancev. Več informacij o zaključku 

verouka in časovnico pa najdete v zapisniku 

iz MPS-ja, ki je potekalo v soboto, 9. 4. 2022.  

Srečanje smo zaključili z neformalnim 

pogovorom. 

(Celoten zapis na spletni strani) 

 

Pripravil: Nejc Krnc 
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