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Napovednik 

 

10.4. Cvetna nedelja. Blagoslov zelenja. 

 Pasijon.  

10.4. Blagoslov kolesarjev, 15.00, 

 Šmarčna 

14.4. Veliki četrtek. Predstavitev 

 prvoobhajancev.  

 Nabirka za  Ukrajino 

14.4. Simbolno srečanje župnijskih 

 sodelavcev 

15.4. Veliki petek. Obredi in križev pot, 

 peti 

16.4. Velika sobota. Blagoslov ognja ob 7h, 

blagoslovi jedil po običaju, zvečer 

vigilija 

17.4. VELIKA NOČ, vstajenjska procesija ob 

7h, ofer pri obeh mašah (za Topolovec) 

18.4.  Velikonočni ponedeljek: 8h Boštanj, 10h 

(?) 

23.4. Priprava na prvo obhajilo: okvirno 

 9h-13h 

24.4. Bela nedelja. Prevzem šmarnic 

25.4. Romanje na Dunaj  

 

 Skrb za cerkev: 

 10.4. Dolenji Boštanj 121-130 

 17.4. Dolenji Boštanj 130-144 

 24.4. Radna 

 1.5. Konjsko 

Bog povrni za skrb pri urejanju  cerkve. 

 

 ��Verouk: 

22.3. 4-6r 

6.5. 1-3r 

Birmanci: po skupinah 

Obvest i la   

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 

 Verouk in Velika noč: 

Najlepši verouk so prazniki, ki so polni 

simbolike in nebesednih sporočil. 

Zato med prazniki ne bo formalnega 

verouka, pač pa starši doma otrokom 

ovrednotite Veliki teden in sporočilo 

teh dni. Smiselno je, da se udeležite 

bogoslužja enega od svetih treh dni 

in seveda  same Velike noči. 
 

 Sveta spoved: 

Priložnost za spoved v župniji bo v 

sredo in petek po 18.00; lahko se tudi 

dogovorimo za termin. V Sevnici 

imate možnost vsak dan, ko je sveta 

maša – ob 8.00 ali ob 19.00 

 

 Cvetna nedelja:  

Praznujemo Jezusov prihod v cveto 

mesto. Pri obeh mašah bo blagoslov 

butaric in zelenja; zjutraj v cerkvi, ob 

10.00 pa se zberemo zunaj, po 

blagoslovu sledi procesija v cerkev. 

Dar za oljke bo namenjen za 

Topolovec. 

 

 Dva velikana: 

Nekoč sta živela dva velikana in imela 

sta še večjo mamico … Šmarnice 

letos bodo govorile o dveh velikanih. 

Potekale bodo kot doslej po različnih 

krajih, da bodo dostopne vsem. 

Voditelje šmarnic prosim, da 

prevzamete gradivo na Belo nedeljo. 

Preverite, koliko  otrok bo obiskovalo 

šmarnice in po možnosti sporočite ta 

podatek.  
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»Takoj vidiš, kaj se dogaja. Vidiš 

polno koles …« 

Navdušen sem bil. Spet. Mladi me 

vedno znova očarajo. 

Zaključili smo z vajami za Pasijon. 

In potem … Naš dobro znani zače-

tek stavka: »Če pogledam …«  

Refleksija. To se zdaj razume že 

samo po sebi. Podelimo si, kako 

smo doživeli to, kar smo delali. In 

potem, kako smo, kaj se nam do-

gaja. 

Pripovedovala je o mladinskih 

mašah. Kako se na Tromostovju 

zberejo študentje pri maši.  

»Takoj vidiš, kaj se dogaja. Vidiš 

polno koles pred cerkvijo, vse pol-

no nahrbtnikov … Že od zunaj se 

vidi, aha, poglej, študentska maša 

je …« 

Zdaj pripoveduje, kaj se jo je do-

taknilo. 

»Konec maše. Počasi se ugašajo 

luči v cerkvi. Samo medla svetlo-

ba je še, toliko, kolikor jo prihaja 

od zunaj, iz ulic. In vsa cerkev 

začne peti Angelček varuh moj … 

In lahko kar jokam … To je mla-

dinska maša…« 
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Potem smo govorili o tem, kako 

terapevtsko je to. Zdravilno. Malo 

hudobno sem pomislil: upam, da 

tudi starejša generacija (sem zra-

ven) čuti to – biti pri maši je zdra-

vilo! Seveda, potrebno je še reči: 

»Če pogledam nazaj …« In to pri 

maši ... In po maši. Da se začneš 

zavedati sebe in tega, kar se ti 

dogaja.  

To ni tehnika. To je pogled. Re-

fleksija. Samoterapija, če hočete. 

Zaključila je: 

»Vse več mi pomeni to - molitev, 

maša, vse več …« 

 

Dobri ljudje, vse dobro za Veliko 

noč. Da bi doživeti tisti vaš: Vse 

več … 

Vse več 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 10.4.  CVETNA Boštanj 8 
Za župnijo 
+Štefka Štempelj 

    Blagoslov zelenja Boštanj 10 
+Anton Žnidaršič  
+Anton Marolt, O 
+Ana Pešec r. Lakner 

    Domen, m Šmarč na 15 Blagoslov kolesarjev 

Po 11.4. Stanislav š m Log 19 
+Marija Blatnik, 30.d 

V zahvalo sv. Antonu 

To 12.4. Julij I. pp Kompolje 19 
+Alojz O, Ljudmila in Mihael 

Stegenšek 

Sr 13.4. Ida, r Boštanj 19 +Jožefa Jonozovič , Alojz, Marija 

Pavlovič 
Č e 14.4. VELIKI Č ETRTEK N. mesto   +Alojz Guček 

      Boštanj 19 +Stanka Ivač ič , O 

Pe 15.4. VELIKI PETEK Boštanj 19 OBREDI 

So 16.4. 
VELIKA SOBOTA 
Bernadka Lurška 

Boštanj 19 +Marija Androjna, 30.d 

Ne 17.4. VELIKA NOČ  Boštanj 7 Za dobrotnike župnije 

    Robert, opat Boštanj 10 
+Emil Rupnik, družina Lisec; 

+Ljudmila Lipar, O 
Po 18.4. Velikonoč ni pon. Boštanj 8 +Ivana Kugonič, O 

    Velikonoč na osmina - 10 +Alojz Guček 

To 19.4. Leon IX., pp Kompolje 19 Po namenu 

Sr 20.4. Teo, š     Po namenu 

Č e 21.4. Anzelm, š cu     Po namenu 

Pe 22.4. Hugo, š Boštanj 19 
+Alfonz Bobek rd 
+Martin Žnidaršič , O 

So 23.4. Jurij, m Boštanj 8 Po namenu 

Ne 24.4. 2. VELIKONOČ NA Boštanj 8 
Za župnijo; +Dušan O, družina 

Blatnik in Udovč  

    BELA NEDELJA Boštanj 10 
+Ana Paskvale, O 

Za rajne pevce sv. Jurija 
      Boštanj 11 Blagoslov motoristov 

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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Topolovec 

 

V začetku marca so se pričela dela na cerkvi 

na Topolovcu. Cerkev je bila močno 

poškodovana ob potresu. Da se ne bi podrla, 

je bila nujna statična sanacija z jeklenimi 

vezmi vseokrog cerkve. To je bil prvotni načrt 

in je že izpeljan (podjetje Gras). S sodelavci 

smo se nato dogovorili, da dela 

nadaljujemo: pleskanje in poslikava 

notranjosti cerkve. To se izvaja v teh dneh. 

Pogovori potekajo tudi o tem, da bi ugriznili 

še v fasado cerkve. Usoda glede tega pa je 

odvisna od dobrih ljudi in darov. Je pa treba 

reči, da smo že zdaj presegli načrtovana 

dela in se lahko samo zahvalim vsem, ki so 

omogočili, da smo uspeli priti do tega. 

Posebna zahvala velja g. M. Rostoharju, ki je 

pripravil vse statične načrte in je tudi 

nadzoroval dela. Zahvala g. Ivanu Možicu, 

ključarju, ki spremlja vsa dela in se trudi, da 

bi lahko naredili največ kar se v danih 

razmerah da. 

Zahvala vsem,  ki kakorkoli pomagate ali 

darujete za topolovško cerkev, da jo 

ohranimo prihodnjim rodovom. Tudi ofer na 

Veliko noč bomo izjemoma namenili za 

cerkev na Topolovcu. 

Več o delih in o situaciji na Topolovcu bo 

napisano na spletni strani.  

 

Log 

 

Na Logu so v celoti zaključena dela: prenova 

zakristije, kora in spodnjega dela zvonika. 

Bog povrni vsem izvajalcem in dobrotnikom. 

Posebna zahvala ključ arju g. Branku Knezu, 

ključarju g. Urošu Sovincu, izvajalcu g. 

Dejanu Savincu in g. Petru Kurniku. Bog vam 

povrni!� 

VELIKI ČETRTEK 
 

Spominjamo se ustanovitve svete maše in 

mašniškega posvečenja. Pri slovesni maši bo 

predstavitev letošnjih prvoobhajancev. Sledi 

simbolno srečanje župnijskih sodelavcev. 

Nabirka ta dan je namenjena za Ukrajino. 

 

VELIKI PETEK 
 

Spominjamo se Jezusovega trpljenja in smrti 

na križu. V spomin na Jezusovo krvavo 

daritev beremo pasijon,  obhajamo češčenje 

križa in molimo/pojemo križev pot. Dan 

strogega posta. 

 

VELIKA SOBOTA 

 

Ta dan se Cerkev mudi pri Jezusovem grobu 

in premišljuje njegovo trpljenje in smrt. 

Blagoslov ognja ob 7h. Ministranti in drugi ga 

ponesete po domovih. 

Dan čaščenja Najsvetejšega in molitve pri 

Božjem grobu. Skupno čaščenje 

Najsvetejšega bo pri blagoslovu ob 15h. 

Zvečer slovesno obhajamo velikonočno 

VIGILIJOO. 

 

Blagoslov jedil 

 
 

VELIKA NEDELJA 
 

Spominjamo se Jezusovega vstajenja od 

mrtvih. Zjutraj ob 7h vstajenjska  procesija po 

krajevnem običaju. V cerkvi zahvalna pesem, 

blagoslov, nato slovesna sveta maša in po 

običaju darovanje. Letošnji ofer bo namenjen 

za obnovo cerkve na Topolovcu. 

8.30 - Vitovec 11.00 - Lukovec 
9.00 - Okič 11.30 - Konjsko 

9.30 - Šmarčna 15.00 - Boštanj 
10.00 - Kompolje 19.00 - Boštanj 

10.30 – Log   

https://katoliska-cerkev.si/

