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Napovednik 

 

29.5. 7. velikonočna. Nedelja 

 obveščanja. 

29.5. Pohod Alojzija Grozdeta 

30.5. Sklep šmarnic, Log 

31.5. Sklep šmarnic, Boštanj 

3.6. Sklep veroučnih dejavnosti 

4.6. Spravna slovesnost v Kočevskem 

 Rogu, 11.00 

4.6. Pesem Posavja, 19.00 

5.6. Binkošti. Blagoslov otrok, zaključek 

 verouka. Mladinska maša, 10.00. 

 Nabirka - Oratorij! 

5.6. Binkošti. Šmarčna, zaobljubljena 

 maša, 16.00 

9.6. Srečanje ŽPS, 19.30 (Lisec) 

12.6. Nedelja Svete Trojice 

16.6. Sveto Rešnje Telo in Kri 

16.6. Zunanja slovesnost v čast 

 Rešnjemu telesu 

19.6. 12. Nedelja med letom 

25.7. ORATORIJ 2022  

 

 Skrb za cerkev: 

 29.5. Boštanj 11-20 

 5.6. Boštanj 21-30 

 12.6. Boštanj 31-40 

 Bog povrni za skrb pri urejanju 

cerkve. 

 

 ��Verouk: 

3.6. Sklep, vse skupine (1-8r) 
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 Šmarnice 2022: 

 Šmarnice bomo zaključili: 

Na Logu 30. maja, v Boštanju 31. 

maja, drugod po dogovoru. 

Otroci prinesite zbrane listke k 

verouku 3.6. 

 Hvala vsem za sodelovanje pri tej 

ljudski pobožnosti. 

 

 V krstu prerojeni: 

 Klara Stiplovšek (24.4.), Ema Zajc 

(1.5.), Tia Racman (7.5.), Sija Pešec, 

Ina Kozinc (15.5.), Kristjan Zlobko 

(22.5.), Jakob Lužar (29.5.). 

Čestitke in veliko veselja z otroci!  

 

V  p a s t o r a l n e m  d e l o v a n j u  j e 

najpomembnejše delo »apostolat ušes«. 

Poslušati, preden govorimo, kakor nas 

spodbuja apostol Jakob: »Vsak človek 

[mora biti] hiter za poslušanje, počasen 

za govorjenje« (1,19). Prvo dejanje 

ljubezni je, da zastonj damo nekaj 

svojega časa za poslušanje ljudi... Pred 

kratkim smo začeli sinodalni proces. 

Molimo, da bo to velika priložnost za 

medsebojno poslušanje. Občestvo 

namreč ni sad strategij in programov, 

ampak se izgrajuje v medsebojnem 

poslušanju med brati in sestrami.  

(papež Frančišek, Poslušati z ušesi srca,  

poslanica ob nedelji družbenega 

obveščanja). 
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Pripovedovala je, kako je tisto jutro 

prebirala zgodbo.  

Poznam to zgodbo. Brala sem jo že 

večkrat. Vedno sem ob njej razmiš-

ljala, kaj je pisec želel povedati. In 

ko sem že mislila, da sem ugotovila, 

sem se začela spraševati: Kaj pa, če 

to ni prav. In je želel povedati nekaj 

drugega. Tako sem razmišljala dalje 

in nisem prišla nikamor.  

Tokrat se je zgodilo že med branjem, 

še preden sem začela razmišljati. 

Začutila sem pomen, lepoto pripove-

di. In bilo mi je jasno, kaj mi zgodba 

v tem trenutku pomeni. Začutila sem 

jo. Dotaknila se me je. Najbolj čudno 

mi je bilo, da se je to zgodilo brez 

razmišljanja. Enostavno, padla je v 

srce. 

Najboljši pomen je tisti, ki ti je dan, ki 

ga začutiš. In sploh ni pomembno, kaj 

je avtor želel povedati. Pomembno je, 

kaj je zgodba povedala tebi. To pome-

ni, da je prišla do srca. 

Ukvarjam se z zgodbami. Nagovarjajo 

me. In vidim, kako jih nekateri ne ra-

zumejo oziroma jih razumejo zgolj na 

površini. Včasih me kdo vpraša: Kdo 
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pa je bil to? Kje se je to zgodilo? A 

poznam tega človeka? Navadno ne 

odgovarjam. Meni je pomembno ali se 

me zgodba dotakne ali ne. Če se me 

dotakne, ne rabim vedeti vseh okoli-

ščin. Če se me ne dotakne, potem je 

že sama zgodba odveč, saj me zanima 

samo to, kako se bom važil-a kot tisti, 

ki ve komu se je kaj zgodilo. Bravo jaz. 

Vse naj me hvali! 

Vesel se, ko srečam koga, ki razume 

za kaj gre pri zgodbah. Ne za deljenje 

nekih informacij. Pač pa da ti zgodba 

pomaga, da se prebudiš. Da se zaveš 

tehničnega življenja in mu rečeš adijo. 

Da pustiš zgodbi v srce in tam postane 

tvoja. In požene korenine. In nekoč 

obrodi sad … Privoščim vam to, dobri 

ljudje. 

Izven srca se bo zgodba posušila … 

V srce 
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Razpored svet ih  maš  

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, Jožef Kovač O 

+Jožefa Novšak Žnidaršič O 

      Boštanj 19 Šmarnice 

To 31.5. 
Obiskanje Device 

Marije 
Kompolje 18

30
 
+Mihaela O, Anton, Cenko 

Judež, Matjaž Prosenik 

      Boštanj 19 Sklep šmarnic 

Sr 1.6. Justin, m     Dies: za farane 

Če 2.6. Marcelin in Peter m Boštanj   Za dobrotnike cerkve 

Pe 3.6. Karel Lwanga, m Boštanj 19 
+Pavla, Jože Stehar  

+Jožefa Lisec r. Androjna 

So 4.6. Kvirin iz Siska, m Boštanj 8 Po namenu 

      Boštanj 19 PESEM POSAVJA 

Ne 5.6. 

BINKOŠTI 

Bonifacij, š 

  

Boštanj 8 

Za župnijo 

+Jože Papež 

+Alojz Guček (rd) 

    

MLADINSKA MAŠA 

SKLEP VEROUKA 

NABIRKA ORATORIJ 

Boštanj 10 

+Marija Udovič Lakner O 

+Vladimir Čižmek O 

+Tone Žnidaršič, Vid  

Ana Ribič 

    Zaobljubljena Šmarčna 16 Za sosesko, za odv. hude ure 

Po 6.6. Mati Cerkve Log 19 Štefanija Štefanič O 

To 7.6. Robert Newm., o Kompolje 19 +Alojzija Petek O 

Sr 8.6. Medard, š     Po namenu 

Če 9.6. Primož, Felicijan m Boštanj 19 +Matjaž Vrtovšek (rd) 

Pe 10.6. Bogumil Poljski, š Boštanj   Po namenu 

So 11.6. Barnaba, apostol   +Marija Rešeta 

Ne 12.6. SVETA TROJICA Boštanj 8 

Za župnijo: +Fani Novšak 

+Sergej Mežič, Stanko Možic 

+Pavla Kozorog O 

    Eskil, m Boštanj 10 

+Franc Novšak, 7d 

+Kristina Franc Pfeifer, Hermi-

na Kadilnik O; +družina Mirtelj 

+Ivana Borštnar 

 
 Prosimo, da nas opozorite na morebitne napake.  

Pridržujemo si pravico do sprememb.  Spremljajte sprotne posodobitve na spletni strani župnije! 

Obvest i la  
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Grozdetov pohod 

 

Zadnjo nedeljo v maju vabljeni na 7. 

pohod po poti bl. Alojzija Grozdeta od 

Tržišča do Studenca, z začetkom pri 

župnijski cerkvi v Tržišču, po sveti maši, ki 

je ob 8.00.Več na spletnih straneh.  

 

Zaključek verouka 

 
1.-3.r. 16.00-16.45 

4.-6.r. 17.00-17.45 

Birmanci 18.30-19.30 

 

Topla zahvala staršem, starim staršem 

in drugim, ki podpirate veroučne 

dejavnosti vaših otrok. Posebna zahvala 

gre vsem našim veroučnim voditeljem, ki 

so z veliko mero iznajdljivosti pripeljali to 

leto do konca.  

Po tradiciji bo ob sklepu verouka, v 

nedeljo 5. junija, blagoslov otrok in 

podelitev spričeval.  

Poskrbite, da bodo spričevala vrnjena 

(če še niso) do petka. Hvala. 

Topolovec 

 
Nadaljujemo z zbiranjem sredstev za 

fasado. Trenutno dobro kaže, da bomo 

lahko ugriznili v to jabolko. 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) 

Namen: Kulturni spomenik, Sklic: 00 

2022 

 

Spletna stran 

 
Kot vidite je dogajanja v župniji veliko in 

vsega ni mogoče zajeti v skromni 

tiskovini. Obiskujte spletno stran župnije 

in FB profil, kjer so zadeve obširneje 

predstavljene in sproti posodobljene.  

Tiskovina Boštanjski zvon izhaja na 

štirinajst dni, v dveh tednih pa vedno 

pride do dopolnitev in sprememb. Na 

spletni strani boste tako vedno našli 

zadnje informacije in posodobitve. 

Obenem imate na spletni strani koristne 

povezave: od božje besede in svetnika 

za tisti dan do svetnika dneva in Cerkve 

na Slovenskem. 

 

http://zupnija-bostanj.rkc.si/ 

 

https://www.facebook.com/

zupnija.bostanj 
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