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Napovednik 
 

13.3. 2. Postna. Papeška. Romanje na Brezje, 

   popoldan 

16.3.  Teološki simpozij (Zoom) 

19.3.  Sveti Jožef, praznovanje zavetnika 

   škofije (10, NM) 

19.3.  Začetek tedna družine 

20.3. 3. Postna. Mladinska maša 

23.3. Postna duhovna obnova (NM) 

23.3. Priprava na zakon 

25.3. Materinski dan, Gospodovo oznanjenje 

25.3. Srečanje s starši prvoobhajancev 

26.3  Poletni čas 

27.3. 4. Postna. Krstna 

30.3. Priprava na zakon 

31.3.  Priprava na zakon 

2.3.   5. postna – predvečer. Spovedovanje – 

   19.00. 

3.4.   5. postna. Tiha.. Maša ob 8.00 

10.4. Cvetna nedelja 

25.4. Romanje na Dunaj 

 

 Skrb za cerkev: 

13.3.  Dolenji Boštanj 81-90 

20.3. Dolenji Boštanj 91-100 

27.3. Dolenji Boštanj 101-110 

Bog povrni za skrb pri urejanju cerkve. 

  

  �Verouk: 

18.3. 4-6r (16-18) 

18.3. BIRMANCI, 18.15, pevska 

25.3.1-3r (16-18) 

25.3. Srečanje s starši (1. obhajilo) 

1.3. 4-6r  

Obvest i la   
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 Birma: 

Zdaj, ko razmere dopuščajo bodo 

pripravniki za birmo spet malo bolj 

vključeni v življenje župnije. Večji 

poudarek bo na prvem in tretjem 

vikendu v mesecu. Pomembno je, da 

se spet normalno vključimo v 

bogoslužje.  
 

 Priprava na zakon: 
23.. 30. in 31. marec, 18.30 

4., 18. in 19. maj, 19.30 

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

Priprava zajema tri srečanja in delo na 

daljavo. 
 

 Dunaj - Romanje: 

Od ponedeljka, 25. do srede, 27. aprila 

2022 bo potekalo romanje na Dunaj ob 

500- letnici smrti prošta in škofa Jurija 

Slatkonje. Podrobno na spletni strani. 

Prijave TRUD. 
 

 Teden družine: 

Med 19. in 25. marcem tradicionalno 

obhajamo Teden družine. Lani smo z 

19. marcem, na praznik sv. Jožefa, 

vstopili v Leto družine, ki se bo zaključilo 

letos junija z 10. svetovnim srečanjem 

družin (SSD) v Rimu. Teden družine je 

zato letos pod istim geslom kot 10. 

SSD Družinska ljubezen: poklicanost in 

pot k svetosti. 

Od 19. do 25. marca 2022 bomo 

lahko vsak dan od 20.00 do 

20.20 ure preko spleta prisluhnili 

družinam iz vseh slovenskih škofij in 

večjim družinskim organizacijam, ki 

delujejo v Katoliški cerkvi v Sloveniji ter 

družinam, ki živijo v tujini. 

Povezavo najdete na spletni strani 

Katoliške cerkve:  

https://katoliska-cerkev.si/  
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Ko sem obiskal starejšega farana, mi je 

pripovedoval, kako je navezan na       

topolovško cerkev. 

»Vsak dan jo pogledam. Pred seboj imam 

spomine, ko sem se v težavah oziral tja 

gor. K topolovški Mariji. Kot otrok sem 

bil izseljen v Nemčijo v času vojne in se 

spominjam moje mame. Vsak dan je 

večkrat rekla: Topolovška Marija, prosi 

za nas!« 

Cerkev na Topolovcu je bila močno po-

škodovana ob potresu (2020) in v popo-

tresnih sunkih 2021. Statik je ocenil, da 

bi še en tak sunek kot konec leta 2020 -  

povzročil porušenje, zlasti kupole, ki je 

najbolj prizadeta. Cerkev bo v celoti   

povezana z jeklenimi vezmi in ustrezno 
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injektirana. Kot ste videli so se priprav-

ljalna dela začela. Gre za našo romarsko   

cerkev in vas prosim, da pomagate z da-

rovi kolikor pač lahko. Finančni zalogaj 

bo izredno velik, s skupnimi močmi pa 

bomo zmogli tudi to. Gre za znesek med 

50 in 60 tisoči; nekaj sredstev imamo 

rezerviranih, okrog devet tisoč nam je 

uspelo pridobiti na razpisu, nekaj sredstev 

pa verjamem, da bomo zbrali tudi sami. 

Lahko dar namenite tudi kot vašo postno 

akcijo, še posebno, če vam je ta romarska 

cerkev pri srcu. Lahko darujete preko 

TRR ali pa osebno.  

Bog vam povrni!  

In posebna hvala vsem, ki pomagate s 

svojim delom pri tem projektu. 

Dela na Topolovcu 

http://zupnija-bostanj.rkc.si/news/306/15/DUNAJ-ROMANJE/d,Simplex_Detail
http://zupnija-bostanj.rkc.si/uploads/Dunaj%20-%20NM%20skofija%20jubilej.pdf
http://zupnija-bostanj.rkc.si/uploads/Dunaj%20-%20NM%20skofija%20jubilej.pdf
http://zupnija-bostanj.rkc.si/uploads/Dunaj%20-%20NM%20skofija%20jubilej.pdf
http://zupnija-bostanj.rkc.si/uploads/Dunaj%20-%20NM%20skofija%20jubilej.pdf
https://katoliska-cerkev.si/
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Razpored svet ih  maš  

Ne 13.3. 
2. POSTNA 

Leander Seviljski 
Boštanj 8 

Za župnijo; +Jože Šraj, starši Za-

vrl, Marija šoštarič 

    
Obletnica izvolitve 

papeža Frančiška 
Boštanj 10 

+Todi Papež (rd) 

+Kurt Stauder, Albert Žnidaršič 

+Anton Žnidaršič, st. Žnidaršič 

      BREZJE 16 +Matilda Selak 

Po 14.3. Matilda, kr Log 18 
+Danica in Žan O,  ter Miha 

Kurnik; +Brigita Cizerle r. Šterk, O 

      Boštanj 19 +Živko Poljšak r.d. in sorodniki 

To 15.3. Klemen Dvoržak, r Kompolje 18 
+Alojzija Petek 

+Ivan Godec 

      Boštanj 19 
+Vid in Ana Ribič 

+Pavla Novšak, O 

Sr 16.3. Hilarij Oglejski, š  Log 15  +marija Blatnik, pogrebna 

Če 17.3. Patrik, škof Boštanj 19 
Za zdravje 

+družina Strehar, Redenšek 

Pe 18.3. Ciril Jeruzalemski, š Boštanj 17 +Marija Androjna , pogrebna 

So 19.3. Jožef Boštanj 15 +Marija Androjna, pogreb 

  
Mož blažene Device 

Marije 
Log 18 

+Jožef Kovač O; +Jože Jazbec, 

+Jazbec, Bojan Androjna 

    Jezusov rednik Boštanj 19 +Jožefa Teran 

Ne 20.3. 
3. POSTNA 

Kutbert, o 
Boštanj 8 

Za župnijo; +Jože, Marija Virant, 

Gašper Sporar 

    
Teden družine! 

MLADINSKA MAŠA 
Boštanj 10 

+Jože, Vladimir Šteblaj in sor. 

+Jožefa Lisec, Lisec, Rak 

Po 21.3. Hugolin, eremit Log 18 

+Franci  Žnidaršič O, Janez  

Blatnik in Marija Rupar O 

+Milan Kragl, brata Janez in 

Jožef 

To 22.3. Lea, spok Kompolje 18 +Zlatko Redenšek, 30.d 

Sr 23.3. Rebeka Libanonska, r Boštanj   Po namenu 

Če 24.3. Katarina Švedska, r Boštanj 18 
+Marija Kozinc, Ivana Povše 

+Drago Gošte, O 

Pe 25.3. 
G o s p o d o v o  

oznanjenje 
Boštanj 19 

+Pepca Andolšek 

+Marija Lipoglavšek Podlogar rd 

+Amalija Malči Kozinc rd 

So 26.3. Evgenija, m Šmarčna 18 
+Vera Dobovšek O, Franc,  

Andrej in sorodniki 

Ne 27.3. 
4. POSTNA 

Peregrin, r 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Neža Novšak, 30. d 

+Franc Drobnič, rd 

    Krstna nedelja Boštanj 10 

+Fani Novšak, 30. d 

+Kurt Stauder 

+Stane Vidmar, O 

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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ŽPS zapisnik  

10.3.2022 

 

V četrtek, 10.3.2022, smo se člani ŽPS-ja 

zbrali v župnišču na rednem srečanju. 

Za uvod nas je pozdravil naš gospod 

župnik. Zatem je vsak v roke vzel eno 

oljčno vejico in povedal, kako se počuti 

in kako doživlja situacijo glede Ukrajine. 

Ob tem je vsak izmed nas zmolil molitev 

po želji. 

Po uvodnem delu smo govorili o 

duhovniških poklicih, in kaj narediti 

glede pomanjkanja mladih duhovnikov.  

Govor je tekel tudi o nadaljnjih dogodkih; 

romanje na Brezje, postne nedelje. Pri 

mladinski maši, 20. marca, bomo 

vključili praznovanje materinskega dne, 

ki pride sicer na petek, 25. marca. 

Seznanili smo se tudi s spovedovanjem, 

ki bo dan pred 5. postno nedeljo, torej v 

soboto, 2. aprila. Velika noč pa pride na 

17. april. 

Seznanili smo se o obnovi cerkve na 

Topolovcu in si ogledali slike, kako je 

cerkev zgledala po samem potresu, in 

slike, ki iz začetku obnove. 

Predstavljeno je bilo, kako bo pri nas 

preko RK potekalo zbiranje sredstev za 

Ukrajino. Letaki bodo nalepljeni po 

našem kraju, mladi jih bodo tudi 

raznosili, vse pa bo zapisano na spletnih 

straneh (FB, IG …).  

Za sklep smo pripravili manjšo 

pogostitev in tako zaključili naše 

srečanje. 

Pripravila: Špela Borštnar 

Dela na Topolovcu 

POMOČ UKRAJINI 
 

Župnija Boštanj se pridružuje Rdečemu 

križu Boštanj  pri zagotavljanju osnovnih 

potrebščin za ljudi v Ukrajini in tistim, ki 

so jo zapustili. Lahko namenite finančna 

sredstva ali materialno pomoč (oblek, 

čevljev, posteljnine, odej in spalnih vreč 

zdaj ne potrebujemo). 

Potrebne informacije imate na spletni 

strani in med tiskovinami. 

Prvi sklop humanitarne in materialne 

pomoči bomo zbirali od 15.3. - 

31.3.2022 v prostorih TVD Partizan 

Boštanj, vsak dan  od 16. do 19. ure, 

ob ponedeljkih do 18. ure. 

https://katoliska-cerkev.si/

