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Napovednik 

  

12.6. Nedelja Svete Trojice 

15.6. Valeta, TVD 

16.6. Sveto Rešnje Telo in Kri 

16.6. Zunanja slovesnost v čast 

 Rešnjemu telesu 

17.6. Kateheti, Baragov zavod, Oratorij 

18.6. Romanje na Brezje, prijave 12.6. 

 Srečanje misijonarjev v domovini, 

 Videm pri Ptuju 

6. 12. Nedelja med letom 

24.6. Srce Jezusovo 

25.6. Dan državnosti. Dan ministrantov 

26.6. škof Glavan, zlata maša, NM-

 stolnica, 16 

28.6. Mašniško posvečenje, NM- 

 stolnica, 18 

29.6. Peter in Pavel 

17.7. Žegnanje, Lukovec 

24.7. Žegnanje, Okič  
 

 Skrb za cerkev: 

 12.6. Boštanj 31-40 

19.6. Boštanj 41-50 

26.6. Boštanj 51-60 

 Bog povrni za skrb pri urejanju 

cerkve. 
 

 ��Verouk: 

Ob zahvali za preteklo leto naj vas 

spomnim, da bodo otroci imeli vpis 

k verouku v začetku septembra kot 

običajno. O podrobnostih boste 

obveščeni preko tiskovine, ko pride 

čas za to. 
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 Oratorij 2022: 
Kar lepo število otrok se je že 

pripravilo na Oratorij. Prijave so 

spletne. Nabirka za Oratorij je bila 

5.6.2022. Zbrali smo presenetljivih 

506.83€. Bog povrni vsem!  
 

 Romanje bolnikov: 

V soboto, 18. junija 2022, bo po 

dveh letih zopet potekalo narodno 

romanje bolnikov, invalidov in 

starejših na Brezje brez omejitev 

zaradi ukrepov ob epidemiji. Sveto 

mašo bo daroval celjski škof msgr. 

dr. Maksimilijan Matjaž. Prijave do 

12.6. (AP Božnar). 

Radio Ognjišče bo neposredno 

prenašal sveto mašo, da bodo z 

dogajanjem duhovno povezani tudi 

tisti, ki se zaradi bolezni ne bodo 

mogli udeležiti dogodka. 
 

 V krstu prerojeni: 

Jakob Lužar, Evaluna Astrid 

Gračner (29.5.), Naja Karlič (5.6.) 

Čestitke in veliko veselja z otroci!  
 

 Zaspali v Gospodu: 
+Franc Novšak, bival Drožanjska 

cesta 23, Sevnica, r. 05. 12. 1929, u. 

31. 05. 2022, p. 04. 06. 2022, Log. 

Gospod, daj rajnim večni pokoj! 

D o m ač i m i s k r e n o  s o ž a l j e ! 

Svete maše: družina Sladič, družina 

Robar, družina Jazbinšek in Škoda 

(2),Tatjana in Robi Metelko, Lojze in 

Mojca Popelar, Jože Beršnjak, 

družina Brečko, družina Andolšek. 

Bog povrni! 
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Kaj vse je notri! Toliko lepega, toliko 

virov moči! 

In to gre z menoj. Hvaležen sem. 

In kot nalašč. Ta vikend delamo skri-

njo zaveze (pri geštaltu). Izraelci so 

imeli v njej to, kar jim je bilo najbolj 

dragoceno. Kadar so jo izgubili, so bili 

brez moči, kadar so jo imeli v svoji 

s r ed i ,  so  b i l i  nepremag l j i v i .  

No, tako nekako se počutim v tem 

trenutku. V tej župniji sem dodobra 

napolnil svojo skrinjo zaveze. V tem 

smislu sem hvaležen vam, ki ste hodili 

po poti z menoj in polnili mojo skrinjo. 

Ena od udeleženk geštalta je povedala:  

V moji skrinji je vse lepo, toliko    

lepih stvari, ljudi, spominov …  

Jaz  pa b i  -  še bo leč ino .  

Nisem pripravljena na lepo. 

Sam se soočam z vsem tem, kar je v 

moji skrinji, ali v naši boštanjski skrinji. 

Toliko lepega! Tudi tu bi se lahko   

zgodilo, da bi se srečevali predvsem z 

bolečino, ker bo drugače.  Vendar vse 

skupaj doživljam z predvsem z        

občutkom, da je bilo toliko lepega in 

da to lepo živi naprej. Ta skrinja gre z 
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menoj kamorkoli grem. Verjamem, da 

ste tudi sami začutili kakšne lepe svari 

v svoji skrinji in da je to mnogo moč-

n e j š e  o d  d r u g i h  o b č u t ko v . 

Povabim vas, da s hvaležnostjo za 25 

skupnih let ostanemo povezani. Da 

praznujemo skupne lepe stvari, skupne 

trenutke. 

Kar mi je posebno dragoceno je, da 

sem tukaj rasel in zorel. Na nek način 

odraščal. In najbrž veste, kaj pomeni 

kraj, kjer odraščamo. Hvala vsem, s 

katerimi sem rasel in odraščal. 

Hvala, dobri ljudje. 

SKRINJA  
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Razpored svet ih  maš  

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, Hermina 

Kadilnik O; +družina Mirtelj 

+Ivana Borštnar 

Po 13.6. Anton Padovanski r Log 19 +Anton Šircelj (rd) 

To 14.6. Valerij in Rufin, m Kompolje 18.30 +starši Mandelc 

      Boštanj 19 +Pavla Kozorog O 

Sr 15.6. Vid (Vitomir (m) Boštanj   Za župnijo 

Če 16.6. Rešnje Telo in Kri Boštanj 19 
+Jože Zavrl 

+Matilda Selak 

Pe 17.6. Rajner, samotar Boštanj 8 Po namenu 

So 18.6. Gregor Barbarigo, š     Še prosta 

Ne 19.6. 
12.  med letom  

Romuald, r 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Anton Simončič O, Simončič, 

Gunstek 

    

 

Zunanja slovesnost v 

čast sv. Rešnjemu  

telesu 

Boštanj 10 

+Bojan O, Stane Novšak, Žveglič 

+Marija, Tone Udovič; +Janez 

Vidrih O, Julijana, Ivan, Jasmina, 

Katica Ružman; +Jože Strehar 

+Marija, Tone Udovič  

(dar. Nada) 

Po 20.6. Adalbert, š Boštanj 19 +Alojz, Janez, Neža Blatnik 

      Log 19
30

 +Žnidaršič, Jeraj, Sovinc 

To 21.6. Alojzij Gonzaga, r Kompolje 19 
+Matjaž Prosenik O, starši Judež 

+Alojz, Angela Šober O 

Sr 22.6. Pavlin iz Nole, š     Po namenu 

Če 23.6. 
Rojstvo J. Krstnika  

Jožef Cafasso, r. 
Šmarčna 19 

+Pavel, Rafko, Marjana  

Prebejšek O 

Pe 24.6. Srce Jezusovo     Po namenu 

So 25.6. 
Srce Marijino 

Dan državnosti 
    

Poročni obred 

Po namenu 

Ne 26.6. 13. med letom Boštanj 8 Za župnijo 

    
Ciril Aleksandrijski, š cu 

KRSTNA NEDELJA 
Boštanj 10 

+Franc Novšak, 30d 

+Ivanka, Franc Povše, Tone 

 Dolničar 

+Anica, Peter Pešec in družina 

+Anton Kozorog O; +Janez Lisec 

    ZLATA MAŠA Novo m. 16 Po namenu 

 
Letos dva praznika sovpadata, v tem primeru se liturgično en praznik prestavi. Tako bomo praznik rojstva 
Janeza Krstnika bogoslužno praznovali dan prej, 23. junija. Dan pozneje, 24. junija pa v liturgiji sledi praznik 
Srca Jezusovega 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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Srečanje ŽPS, 9.6.2022 
 

Za sklepno srečanje smo se zbrali pri 

našem članu Andreju. 

Naredili smo refleksijo na osebno 

življenje in na župnijo. Posebno se nas je 

dotaknila mladinska maša. 

Pogovorili smo se o občutkih ob 

zamenjavi župnika. Ob tem smo prebrali 

dekret, ki ga je napisal novomeški škof 

dr. Andrej Saje. Naš g. župnik odhaja v 

župnijo Šmarjeta, kjer bo imel skrb tudi 

za dom duhovnih vaj, predvsem pa 

nalogo, da načrtuje strategijo pastorale 

v celotni škofiji. V župnijo Boštanj bo 

prišel g. Andrej Golčnik, župnik v 

Šmarjeti. Menjava se običajno izvede 1. 

avgusta. 

Za našo skupno pot se bomo zahvalili s 

sveto mašo, o datumu in načinu se 

bomo še pogovorili. 

Pogledali smo dogodke pred nami: 

žegnanja, oratorij in drugo. 

Mladi se bodo srečali v soboto na 

Mladinskem pastoralnem svetu, kjer 

bodo obravnavali oratorij in druge 

mladinske dejavnosti.  

 

Rešnje Telo 
 

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi bomo 

v Katoliški cerkvi praznovali v četrtek, 16. 

junija 2022. Na ta dan obhajamo 

Jezusovo navzočnost v zakramentu sv. 

Rešnjega telesa in krvi – evharistije, ki je 

s r e d i š č e  k r š č a n s k e  v e r e  i n 

zakramentalnega življenja vernih. Na 

praznik so ponekod v navadi različne 

oblike procesij, s čimer verniki tudi 

navzven pokažejo svojo vero. Praznik je 

zapovedan, zato se katoličani ta dan 

udeležijo bogoslužja. 

Topolovec 
 

Smo tik pred tem, da začnemo še zadnjo 

fazo obnovitvenih del: fasada cerkve. 

Bog povrni vsem, ki pomagate, se 

trudite, molite in prispevate. Podatke o 

darovih imate tudi na spletni strani 

župnije. Dar lahko izročite v župnišču, 

ključarju Ivanu Možicu ali na poseben 

račun za Topolovško cerkev (podatki so 

tudi na spletni strani). 

Župnija Boštanj, Boštanj 16, 8294 

 Boštanj TRR: SI56 02379 0264237336 

(NLB)  Namen: Kulturni spomenik,  

Sklic: 00 2022 

 

Anton Padovanski 
 

V naši župniji najdemo kar nekaj podob 

svetega Antona. Očitno je bil pri naših 

prednikih zelo priljubljen in čaščen. 

Češčenje se je najprej razširilo v Padovi 

in v redu manjših bratov. Od 16. stoletja 

dalje pa velikega redovnika in pridigarja 

častijo v vsej Cerkvi. V Italiji Anton 

Padovanski sodi med najbolj čaščene 

cerkvene osebnosti, Antonova bazilika v 

Padovi pa med najbolj obiskane božje 

poti. 

Je zavetnik Padove (v Italiji), Lizbone (na 

P o r t u g a l s k e m) ,  P a d e rb o r n a  i n 

Hildesheima (oba v Nemčiji). Je 

priprošnjik za izgubljene stvari, zavetnik 

zaljubljencev, zakoncev, žensk in otrok, 

revežev, popotnikov, pekov in rudarjev; 

je priprošnjik za srečen porod, proti 

neplodnosti, vročici, boleznim živine, 

brodolomu in proti vojnim stiskam. 

 

Novomašnik 
 

Molimo za diakona Janeza Meglena, iz 

župnije Krka, ki bo v torek, 28. junija 

2022, ob 18.00, na vigilijo praznika 

prvakov apostolov Petra in Pavla prejel 

mašniško posvečenje.  

https://www.nadskofija-ljubljana.si/dogodek/slovesni-praznik-rojstva-janeza-krstnika-2/
https://www.nadskofija-ljubljana.si/dogodek/srce-jezusovo-slovesni-praznik/
http://zupnija-bostanj.rkc.si/news/319/15/OBNOVA-TOPOLOVEC/d,Simplex_Detail
http://zupnija-bostanj.rkc.si/news/319/15/OBNOVA-TOPOLOVEC/d,Simplex_Detail
http://zupnija-bostanj.rkc.si/news/319/15/OBNOVA-TOPOLOVEC/d,Simplex_Detail
http://zupnija-bostanj.rkc.si/news/319/15/OBNOVA-TOPOLOVEC/d,Simplex_Detail
http://zupnija-bostanj.rkc.si/news/319/15/OBNOVA-TOPOLOVEC/d,Simplex_Detail

