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Napovednik 
 

30.1.  4. nedelja med letom 

31.1. Sklep meseca verskega tiska 

2.2.  Gospodovo darovanje –  

  Svečnica. Sveta maša ob 9.00 

  (dekanijska konferenca) in ob 

  18.00  – blagoslov sveč. 

3.2.  Blagoslov svetega Blaža, pri 

  maši. 

4.2.  Prvi petek: obisk bolnikov 

5.2.  Prva sobota 

6.2.  5. nedelja med letom. Slovesni 

  blagoslov sveč! Blagoslov  

  svetega Blaža. 

8.2.  Kulturni praznik 

10.2. Srečanje članov ŽPS 

11.2. Svetovni dan bolnikov! 

12.2. 6. nedelja med letom 

 

 Skrb za cerkev: 

30.1. Dolenji Boštanj 21-30 

6.2. Dolenji Boštanj 31-40 

13.2. Dolenji Boštanj 41-50 

Bog povrni za skrb pri urejanju 

cerkve  
 

 �Verouk: 

V trenutnih razmerah verouk 

potekal doma oziroma na daljavo. 

Informacije o tem dobivate otroci/

starši neposredno preko sredstev 

komuniciranja.  

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 

 Ogled jaslic: 

Vsak dan: 8.00 – 20.00. 

Prvi teden februarja je še možen 

ogled jaslic.  
 

 Darovi za svete maše: 
+Metod - Todi Papež: Franc 

Cvelbar (3), Slavko Cirer z družino, 

Helena z družino, družina Bobek in 

Žnidaršič. 

Gospod, daj našim rajnim večni 

pokoj! 

Bog povrni vsem, ki darujete za 

svete maše v spomin na pokojne!     
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Čaka l i  smo n jegove  besede. 

Bili smo zadržani. Spet zbrani na na-

šem seminarju. Tokrat spet z nami on. 

Že nekaj časa ga ni bilo. Vedeli smo. 

Rak na grlu. 

Med uvodno refleksijo vseh udeležen-

cev je pridno posegal po svoji         

steklenički in delal požirke.  

Počasi, previdno. Nekako svečano.  

Vsak požirek je dragocen. 

Potem je prišel na vrsto. 

Popolna tišina. 

 

Povedal je svojo refleksijo, potem pa 

spregovoril o bolezni. 

»Ne vem, kako bo. Sem pa pomirjen. 

Tudi tukaj velja, da ne bo šlo na silo. 

Vem tudi, da ni vse odvisno od mene. 

Vesel sem bil, da mi je tudi  zdravnik 

povedal podobno. 

Glejte, nič gotovega vam ne morem 

reči. Mi bomo z naše strani naredili 

vse, kar lahko. Vi pa, vi pa najdite 

ljudi, ki bodo molili za vas in za vaše 

zdravje. 

To mi je pomenilo veliko več kot bi mi 

rekel: Mi bomo to rešili, nobenega 

problema … Saj se sam dobro       

zavedam, da ni vse v mojih rokah.  
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Te zgodbe se spominjam, ko imam 

pred očmi blagoslov svetega Blaža. 

Včasih so ljudje uporabljali rek, da   

nekaj, kar nič ne pomaga, je tako kot 

»Blažev žegen«. V tem času smo se zelo 

zavedli našega dihanja in naših dihal. 

Kako čudovito je – kar je bilo poprej 

samoumevno – da nismo okuženi, da 

lahko normalno in brez težav dihamo. 

In če ne … Kako si želimo pomoči,  

četudi »Blaževega žegna«. No, v dani 

situaciji, ko smo se preko epidemije 

zavedli pomena Blaževega žegna, ima 

molitev za zdravje grla in dihal povsem 

drugačno vrednost kot nekoč. Ima   

pomen življenja. Ko ne moreš dihati, 

dejansko gre za življenje. 

 

Z Blaževim žegnom se zavedamo, da ni 

vse v naših rokah in odvisno od nas. Da 

potrebujemo srečo pri našem zdravju, 

da potrebujemo molitev in blagoslov. 

Tudi, da lahko prosimo koga, da moli 

za nas/z nami in za naše zdravje.  

 

Blažev žegen 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 30.1. 
4. nedelja med 

letom 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Ciril Udovč, O 

    Hijacinta, r Boštanj 10 
+Alojz Lisec O, Jožefa, 

Agata Lisec, Lojze 

Po 31.1. 
Janez Bosko, ust. 

salezijancev 
Log 17 

+Albert Žnidaršič, O 

+Franci Žnidaršič 

      Boštanj 18 +Zvonimir Kadilnik 

To 1.2. Brigita, op. Boštanj 18 V zahvalo in priprošnjo 

Sr 2.2. 
SVEČNICA 

Boštanj 9 +Štefka Štempelj 

    
Blagoslov sveč 

Boštanj 18 +Anton Žnidaršič 

Če 3.2. 
Blaž, škof, m 

Blažev Blagoslov 
Boštanj 18 

+Jože Kantužer, rd 

+Blaž Zagrajšek 

Pe 4.2. Oskar, š Boštanj   Po namenu 

So 5.2. Agata, d. m. Boštanj   Po namenu 

Ne 6.2. 
5. nedelja med 

letom 
Boštanj 8 Za župnijo 

    
Pavel Miki in drugi 

japonski mučenci 
Boštanj 10 

+Marija, Franc Žnidaršič 

+Marija O, Matija Jerman-

čič, Petrič, Jermančič 

Po 7.2. Koleta (Nika), r Log 18 
+Albert Žnidaršič, O 

+Marija Žnidaršič r. Gnedic 

To 8.2. Hieronim Em., r Boštanj 18 +Živko Poljšak, O 

    Prešernov dan       

Sr 9.2. 
Apolonija,  

Polona,m  
Boštanj  Za zdravje  

Če 10.2. Sholastika, r Boštanj 18 Jože Lindič, rd 

Pe 11.2. Lurška MB Boštanj 18
30

 +Tilka Selak, 30. d 

So 12.2. Humbelina, r.     Po namenu 

Ne 13.2. 
6. nedelja med 

letom 
Boštanj 8 Za župnijo 

      Boštanj 10 +Todi Papež, 30. d 

Po 14.2. 
Valentin, Zdravko, 

m 
Log 18 

+Marjan Knez O, brata  

Lojze in Mirko,  

st. Lojze in Lojzka 

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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SVETI BLAŽ 

 
V četrtek, 3. februarja, na praznik sv. 

Blaža, bo pri sveti maši blagoslov sv. 

Blaža.  

 

Pri tem blagoslovu prosimo za zdravje. V 

tem času se toliko bolj zavedamo, kaj 

pomeni zdravje našega grla in dihal.  

 

Blagoslovne besede se glasijo: Na 

priprošnjo svetega Blaža, škofa in 

mučenca, naj te Bog obvaruje bolezni v 

grlu in vsakega drugega zla.  

+V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

 

JEZUSOVO 

DAROVANJE – 

SVEČNICA 

 

V sredo, 2. februarja praznujemo 

praznik Gospodovega darovanja v 

templju ali svečnico.  

 

Jezusa so po judovski postavi prinesli v 

tempelj. Marija je bila po porodu 

deležna blagoslova, da se spet lahko 

udeležuje bogoslužja in gre v družbo.  

 

Starček Simeon je Jezusa označil kot luč 

v razsvetljenje poganom. V cerkvi ta dan 

blagoslavljamo sveče. Lahko jih 

prinesete s seboj, nekaj jih bo tudi na 

voljo. Sveče ponesemo na svoje 

domove, da jih bomo prižgali ob 

posebnih trenutkih našega življenja.  

 

Blagoslov sveč bo tudi v nedeljo po 

svečnici. 

https://katoliska-cerkev.si/

