
Boštanjski zvon 

Pismo nadškofa Alojzija Cvikla ob 
začetku katehetskega leta 2022/2023 

Dragi kateheti, katehisti in katehistinje, starši in otroci!  
Zopet smo na začetku nove poti. Ni čisto nova. Nova bo le za vse tiste, ki 
bodo to leto prvič̌ začeli obiskovati katehezo. Zaradi covida sta bili zadnji 
dve leti prilagajanja in iskanja novih res ̌itev ter katehetskih pristopov 
znotraj danih možnosti. Potrebna je bila iznajdljivost, pa tudi dodaten 
napor in delo. Hvala vam za trud in sodelovanje. 
Minulo katehetsko leto je dodatno zaznamovala s ̌e sinoda, ki je potekala 
po naših škofijah. Papež Frančišek nas je ob začetku sinodalnega procesa, 
ki se preves ̌a v drugi del, izzval z vprašanjem: Ali smo se pripravljeni podati 
na pustolovšc ̌ino potovanja ali pa se v strahu pred neznanim raje zatec ̌emo k 
izgovorom 'saj ni potrebno' ali 'vedno smo delali tako'?  
To vpras ̌anje je še kako aktualno v mesecu septembru, ki s seboj prinas ̌a 
pogled proti novemu, še neprehojenemu. Začetek je kljub mnogim že 
preveč ̌ uhojenim potem prez ̌et z željo po še boljšem, lepšem, polnejšem in 
rodovitnejšem katehetskem letu.  
Pustolovšc ̌ina potovanja, ki je omenjena v papez ̌evem vprašanju v času 
sinodalnega procesa, nas vabi, naj se pogumno podamo na pot. Skupaj. Z 
iskrenim zanimanjem za brate in sestre v katehezi; pa za druz ̌ine, ki so v 
hitrem vsakdanu vesele opore in podpore; za odrasle, ki zahtevajo 
konkretne odgovore v svojih življenjskih iskanjih; za mlade, ki nas 
izzivajo k pristnosti pric ̌evanja; in z zanimanjem tudi za otroke, ki 
navdušujejo s svojo neposrednostjo.  
Vabilo na začetku novega katehetskega leta je, da postajamo uc ̌enci 
sinodalnosti: da se med seboj pozorno poslus ̌amo in se tako učimo 
iskrenega pogovora. K temu je s ̌e posebej povabljena kateheza za mlajs ̌e, 
mlade in odrasle. V prvi vrsti ne gre za pouk o tem, temvec ̌ za prenašati 
»sinodalni način v življenje«. V ta nac ̌in vstopamo z molitvijo in 
poslus ̌anjem Božje besede.  
Navedena raznolikost občestva je zahtevna in izzivalna. Smiselno je 
ohranjati, kar je dobrega, a hkrati v odprtosti sprejemati nove razmere, se 
v njih učiti in skupaj razločevati zrnje od plev. Pomembno je, da vemo, 
kam z ̌elimo priti. Najprej sami, potem pa znotraj obc ̌estev, katerih del 
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POMEMBNI DATUMI 

 1. 9. Začetek šolskega leta 

 4. 9. Angelska nedelja 

 8. 9. Mali šmaren—Marijino 

rojstvo ob 19.30 Seja ŽPS 

 9. 9. VPIS k verouku med 15h 

in 18h  

 9. 9. ob 20h Srednjeveški 

večer 

 10. 9. Procesija z lučkami na 

Topolovcu ob 19h 

 10. 9. Zvečer Seja MPS 

 11. 9. mladinska maša ob 10h 

 11. 9. Žegnanje na 

TOPOLOVCU maši ob 8h in 

11h—ofer za poplačilo 

stroškov obnove 

 18. 9. Župnijsko žegnanje ob 

prazniku Povišanja Sv. Križa 

 23. 9. Začetek verouka 



smo. Pri določanju smeri naj nam bo v pomoc ̌ Slovenski 
katehetski načrt. V njem ni receptov, so pa v njem 
smerokazi, kako graditi osebni odnos z Jezusom 
Kristusom na posameznih stopnjah rasti v veri.  

Pri tem ne pozabimo, da je Cerkev v eno zdruz ̌ena tudi s 
Cerkvijo v nebesih. Morda letos lahko vsako malo 
občestvo izbere svojega zavetnika in se mu priporoc ̌a za 
rast in življenje. Načrtujmo zavzeto, hkrati pa svoje 
korake na poti svetosti vedno znova izroc ̌ajmo Svetemu 
Duhu. On veje, kjer hoče, in ve za poti, ki so nam s ̌e izziv 
in vprašanje.  
Povezati vsakdanje krščansko življenje s prizadevanjem 
za svetost je edina prava pot. To je tudi rdec ̌a nit 
predlaganih vsebin v dosedanjih in novih katehetskih 
pripomoc ̌kih. Vse vabim, da svoja prizadevanja in ideje 
delite tudi s širšim katehetskim občestvom. Tudi v 
letošnjem letu bodo na voljo katehetska izobraz ̌evanja v 
živo in v spletni obliki. Udelez ̌ba nam ne prinese novih 
receptov, odpre pa nove poglede, omogoča delitev 
izkus ̌enj in okrepi zavest, da na poti nismo sami. Hoja 
skupaj je namreč v tem, da sopotniki drug drugemu 
omogoc ̌amo napredek, rast in podporo (prim. Lk 24,15).  
Pri krstu je bilo v nas poloz ̌eno seme Božjega življenja. 
Da iz semena nastane sad, sta potrebna rast in zorenje. 
Kateheza pomembno prispeva k razvijanju tega semena 
– Boz ̌jega daru vere, ki smo ga prejeli. Opaz ̌am, da so 
otroci zelo zasedeni z zunajs ̌olskimi dejavnostmi. Te 
imajo za cilj razvijati sposobnosti na posameznih 
podroc ̌jih. Kateheze ne smemo postaviti na isti nivo z 
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več uporabljali delovnih zvezkov, ampak imajo 
za domače naloge navaden črtast zvezek, kot z 
v šolo.  
 Novost je tudi ta, da si lahko učbenike z 
četrti, peti in šesti razred, po novem samo 
izposodite in ga ob koncu leta vrnete, lahko pa 
kupite novega in ga uporabljajo še ostalo otroci 
iz družine.  
 Cene posameznih učbenikov in delovnih 
zvezkov so spodaj v razpredelnici. Za vse ostale 
stroške, ki so povezani z veroučnimi srečanji, 
ste povabljeni, da prispevate tudi enkratni 
prispevek na družino, ki je 40 €. 
 

Z Bogom začni 
vsako delo, da bo 
dober tek imelo! 

Nič ne skrbite, ampak 

ob vsaki priložnosti 

izražajte svoje želje 

Bogu z molitvijo in 

prošnjo, z 

zahvaljevanjem. 

Filipljanom 4:6 

drugimi dejavnostmi, saj 
ne daje zgolj sposobnosti 
za eno od podroc ̌ij 
življenja, ampak daje 
smisel in pomen vsem 
drugim podroc ̌jem in s tem 
odgovor na dar krsta, ki 
smo ga prejeli in ki lahko 
da polni smisel človeko-
vemu življenju.  
Želim, da to novo 
katehetsko leto vzamete 
kot dar, kot nov izziv in 
priložnost.  
Sveti Duh, vodi nas, bodi 

doma v naših srcih; pokaz ̌i 
nam pot, po kateri naj 
gremo, in kako naj hodimo 
po njej. 
  
Nads ̌kof msgr. Alojzij 
Cvikl DJ, 
predsednik SKU 
 
 
 
 
 

Spoštovani starši! 
V mesecu septembru se poleg šolskega leta začne 
tudi veroučno leto. Za lažjo preglednost smo vam 
s kateheti pripravili časovnico, kjer so navedeni 
pomembnejši dogodki v mesecu septembru: 
 9. 9. – vpis k verouku, ki poteka med 15. in 
18. uro v župnišču (kdor se vpisa v petek ne bo 
mogel udeležiti, je le-ta možen še v nedeljo, 18. 9.) 
 11. 9. – mladinska maša ob 10h 
 23. 9. – začetek verouka za veroučence od 
1. do 4. razreda (od 16h do 18h) 
 25. 9. – katehetska nedelja 
 30. 9. – začetek verouka za veroučence od 
5. do 7. razreda (od 16h do 18h) 
Katehetska skupina se vam iskreno zahvaljuje za 
izkazano zaupanje in vam želi obilo božjega 
blagoslova v prihajajočem šolskem letu! 
 Pri vpisu boste starši dobili tudi potrebne 
učbenike in delovne zvezke. Starši, ki vpisujete 
otroka v prvi razred, ali prvič v katerikoli razred 
prinesite s seboj izpolnjeno prijavnico, ki jo 
dobite zadaj v cerkvi, ali na spletni strani župnija 
in Facebook profilu.  
 Novost, ki jo z letošnjim letom uvajamo, je 
ta, da otroci v petem in šestem razredu ne bodo 

Razred Učbenik /
izposoja 

Del. 
Zvezek 

Lit.  
zvezek 

Prispev
ek na 
družino 

1. x 10,00 5,00 

40,00 

2. x 11,00 5,00 

3. x 11,00 5,00 

4. 10,00/0 X 5,00 

5. 10,00/0 X 5,00 

6. 10,00/0 X 5,00 

7. x x 5,00 

8. x x 5,00 

9 x x 5,00 



Pomembni nasveti za uspešen skok v novo šolsko leto 

Srednjeveski vecer 
 
Boštanjski animatorji vas v duhu letošnjega 
oratorija vabimo na poseben Srednjeveški 
večer, kjer si boste lahko ogledali film o 
Ignaciju Lojolskem, ki so ga za letošnji oratorij 
posneli boštanjski animatorji. Po filmu pa bo 
sledila še uprizoritev kratke dramske igre o 
življenju v srednjem veku, ki jo bodo prav 
tako odigrali animatorji. Film ter predstava 
sta bila del letošnjega oratorija. Pridružite se 
nam 9. septembra ob 20:00 v župniji Boštanj. 
Na ta večer ste povabljeni vsi, ne glede na 
starost!  
 
Boštanjski animatorji 

Svoja šolska opravila naj naredijo pred večerom, da 
imajo zvečer čas za branje knjige, igro, morda ogled 
risanke ali kakšne oddaje ter za umirjen odhod v 
posteljo. Tudi če se bomo na začetku srečali z odporom 
in užaljenostjo, bodimo odločni in morebitnega 
preizkušanja mej bo tako prej konec. 

Urejena soba in kraj za učenje 
V razmetani sobi se je dosti težje učiti kot v 
pospravljeni. Otroci naj imajo jasne zadolžitve v zvezi s 
tem, kako bodo sproti skrbeli za lepo sobo. Pomaga, če 
ta pravila tudi zapišemo in obesimo na vsem vidno 
mesto. Zjutraj naj vsak pogrne svojo posteljo, pisalna 
miza naj bo kar se da prazna in urejena. 
Starši poskrbimo, da bo na pisalni mizi vir svetlobe, ki 
je pomembna za uspešno učenje. Telefona otrok med 
šolskim delom ne potrebuje ob sebi, če pa mora kaj za 
šolo narediti na računalnik, naj bo to v prostoru, kjer 
lahko tudi starši vidimo, kaj dela. 

Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo! 
Sami ne zmoremo vsega in ko bomo otroke pospremili 
(morda osebno ali pa le v mislih) nazaj v šolske klopi, 
predajmo svoje skrbi Bogu. Naj On vodi in varuje naše 
otroke na vsakem koraku ter jih zaščiti pred slabimi 
odločitvami, pred nesrečami in nezgodami, pa tudi 
pred nepredvidenim. Povejmo mu svoje prošnje in 
zahvale. Zaupajmo mu, da bo On z nami vse dni 
novega šolskega leta. 
 

Zakaj iti v cerkev na prvi petek 
in prvo soboto v mesecu? 

Pobožnost prvih petkov in prvih sobot je ena od 
starejših pobožnosti, ki pa se je žal v zadnjem času 
marsikje izgubila in skoraj pozabila. Gre za 

Prvi šolski dan je tukaj in verjetno smo ga pričakovali z 
mešanico obžalovanja, da je brezskrbnih poletnih dni 
konec, in razburjenja pred novim začetkom. 

Prvi vtis šteje! 
Marsikateri otrok razredne stopnje se bo prvič srečal z 
novo učiteljico, tudi na predmetni stopnji se učitelji 
menjajo in prihajajo novi obrazi. Prvi vtis je zelo 
pomemben – če otrok že takoj prvi dan izpade kot 
uporniški, nagajiv, klepetav in nespoštljiv, bo učiteljici 
ali učitelju tak vtis o njem tudi ostal. 
Mlajšim otrokom predstavimo šolo in novo učiteljico v 
pozitivni luči, da bo pričakoval nekaj lepega in da ne bo 
v njem odpora. Najstnikom pa povejmo, da se je 
vredno  potruditi in takoj na začetku z učitelji 
vzpostaviti lep odnos. Njegov sestavni del so jasna in 
spoštljiva komunikacija, pogled v oči, pozdravljanje na 
hodniku, … 

Vprašajmo otroke po njihovih ciljih 
V šolo ne hodimo starši, ampak otroci. Šola je njihova 
dolžnost, odgovornost in skrb. Starši namenimo nekaj 
časa ob začetku šole pogovoru z otroki o njihovih ciljih 
za to šolsko leto. Starejši kot so otroci, bolj je to 
pomembno. 
Spodbudimo jih k temu, da si zastavijo jasne in visoke 
cilje, saj je tako dosti večja možnost, da bodo imeli 
visoko motivacijo in da bodo svojim ciljem tudi sledili. 
Pa tudi k odločnemu začetku, da bodo tudi pri 
predmetih, kjer imajo morda težave, že takoj poprijeli 
za delo, dokler se še ne nabere preveč snovi. 

Družinski red 
Zagotovo smo med počitnicami hodili spat pozneje, da 
smo lahko čim dlje uživali v sočnih dneh in poletnih 
večerih. Ker je za otroke vseh starosti rutina izredno 
pomembna, je prav, da med šolo začrtamo jasna 
pravila, kdaj bodo hodili spat. 



posebno čaščenje Jezusovega in Marijinega srca.  
Sv. Marjeta Marija Alakok je v svojih videnjih 
prejela 12 obljub Jezusovega srca za tiste, ki ga 
bodo častili: 
1. Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v 

svojem stanu. 
2. Naklonil bom mir njihovim družinam. 
3. Tolažil jih bom v trpljenju. 
4. Varno zavetje jim bom v življenju, posebno 
ob smrtni uri; tisti, ki bodo meni posvečeni, se 
ne bodo pogubili. 
5. Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem 
delovanju. 
6. Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in 
neizmerno morje usmiljenja. 
7.    Mlačni bodo postali goreči. 
8. Goreči bodo hitro dospeli do velike 
popolnosti. 
9.   Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, 
kjer bodo izpostavili in častili podobo mojega 
presvetega Srca; znova bom zedinil sprte 
družine in pomagal družinam v kakršnikoli 
stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name. 
10.   Tistim, ki delajo za rešitev duš in prisrčno 
častijo moje Srce, bom dal, da bodo spreobrnili 
tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo 
prisrčno častili moje Srce in to češčenje širili 
med ljudmi. 
11.   Imena tistih, ki bodo širili to češčenje, bodo 
neizbrisno zapisana v mojem Srcu. 
12.  Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih 
petkov pobožno prejeli sveto obhajilo, 
obljubljam milost končnega spreobrnjenja in 
srečno smrt; ne bodo umrli v nemilosti in brez 
zakramentov; moje Božje srce jim bo v zadnjem 
trenutku varno pribežališče. 
Sestra Lucija iz Fatime je leta 1925 od nebeške 
Matere Marije prejela naslednje sporočilo: 
“Vsem, ki se bodo na prvo soboto pet 
zaporednih mesecev spovedali in prejeli sveto 
obhajilo, molili en del rožnega venca in mi 
petnajst minut delali družbo s premišljevanjem 
skrivnosti rožnega venca z namenom, da bi mi 
zadoščevali, bom pomagala ob smrtni uri z 
vsemi milostmi, ki so potrebne za njihovo 
zveličanje.” 
Papeži so večkrat naštete obljube potrdili za 
verodostojne, pobožni verniki pa so se jih 
trudili izpolnjevati; najprej iz ljubezni do Boga, 
da bi mu zadoščevali za grehe, in iz ljubezni do 
bližnjega, da bi molili za njihovo in svoje 
spreobrnjenje. 
Povabljeni k pobožnostim prvih petkov in 
sobot v našo župnijsko cerkev, kjer bo tudi 
priložnost za sveto spoved.  

Čiščenje in krašenje cerkve:  

3. 9: Dolenji Boštanj 81—90 

10. 9. Dolenji Boštanj 91—100 

PONEDELJEK 

29. 8.  Janez Kr. 

19.00 + Anton Savinc obl.—LOG 

TOREK 

30. 8.  Srečko 

19.00 + Zlatko Redenšek—KOMPOLJE 

SREDA 

31. 8. Pavlin 

19.00 + Antonija Guček 7. dan 

ČETRTEK 

1. 9.  Tilen 

19.00 + Jožefa Lisec roj. Androjna obl.—

LUKOVEC 

PRVI PETEK 

2. 9. Marjeta 

19.00 + Štefka Štempelj 

18.30 češčenje najsvetejšega—spoved 

SOBOTA 

3. 9. Gregor Vel 

19.00 + Matjaž Vrtovšek 

18.40 molitev rožnega venca 

23. NAV. 

NEDELJA 

4. 9.  

8.00 + Angela obl. in Simončič ter Gunstek 

         Za farane 

10.00 + Ani in Peter Pešec (Nada) 

          + Tone Simončič 

          + Franc Redenšek obl.  

PONEDELJEK 

5. 9. Terezija 

19.00 + Marija obl. in Filip Marin—LOG 

TOREK 

6. 9. Zaharija 

 

SREDA 

7. 9. Regina 

 

ČETRTEK 

8. 9. Mali 

Šmaren 

19.00 + Vladimir Čižmek 

19.30 seja ŽPS 

PETEK 

9. 9.  Peter K. 

19.00 + Jože Zavrl 

15.00—18.00 vpis k verouku 

20.00 srednjeveški večer  

SOBOTA 

10. 9. Ines 

19.00 + Ana in Jože Feifer ter starši  

          + Antonija Guček—TOPOLOVEC 

Procesija z lučkami 

Seja MPS 

24. NAV. 

NEDELJA 

11. 9.  

8.00 Za farane—TOPOLOVEC 

10.00 + Ana obl. In Stane Novak—

BOŠTANJ 

11.00 + Minka, Ivan, Stanko in Frenk 

Možic—TOPOLOVEC 

Svete maše med 29. 8. 2022 in 11. 9. 2022 


