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Napovednik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETO   USMILJENJA  
 

29.5.9. Nedelja med letom. Procesija v 
čast SRT, pred mašo (10h) 

         Zaobljubljena maša in procesija: 
Marija pomočnica na Logu, 16h 

         Prvi pohod po poti bl. A. Grozdeta 
30.6. Sklep šmarnic na Logu 
31.6. Sklep šmarnic, Boštanj 
1.6.   Bowling za ministrante, 18-20h 
2.6.  Koncert: Klapa Komiža in Oktet Jurij 

Dalmatin, farna cerkev ob 20h 
3.6.   Sklep veroučnih skupin (17-19h) 
5.6. 10. Nedelja med letom. Srebrna 

maša, predvideno, ob 10h. 
Podelitev spričeval veroukarjem 

12.6. 11. Nedelja med letom 
19.6. 12. Nedelja med letom 
26.6. 13. Nedelja med letom 
27.6. Ministrantski dan, Čateške toplice 
 

 Skrb za ureditev cerkve: 
29.5.     Dolenji Boštanj 31-40 
5.6.       Dolenji Boštanj 41-50 
12.6.      Dolenji Boštanj 51-60 
19.6.      Dolenji Boštanj 61-70 
 

 Verouk: 
Petek, 3.6. – sklep veroučnih 
skupin 
17-19h:  od 1r-8r, vse skupine! 
 

 Sveti zakon sta skelnila: 
Robert Novšak in Ana Tomažin, 
Konjsko 9a. 
Čestitke in obilo blagoslova. 
 

 Zaspali v Gospodu: 
+Marija Vintar r. Glas, r. 
12.9.1936, bivala Lukovec 9. 
Sožalje domačim. Naj rajni 
počivajo v miru! 

 

 Za svete maše so darovali: 
Mož Tone in sin Zvonko, sin Miha 
z družino, Milena in Darko 
Kosanč ič, družina Kosanč ič 
(Lukovec), sestra Milka Hren (2).  
Vsem darovalcem Bog povrni! 
 

 Priprava na krst: 
10. 06. ob 20h, Sevnica 

 

 Priprava na zakon: 
02. 06. in 10. 06. ob 19h, Boštanj 
Zaradi narave dela se je na 
srečanja nujno vnaprej prijaviti. 

Boštanjski zvon, glasilo župnije  Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098 
Internet stran : 

Izdaja in odgovarja : Fonzi ŽIBERT župnik, Boštanj 16, 8294BOŠTANJ 
 81 - 49 - 710  (031) 665 - 483  alfonz.zibert@rkc.si 

 http://zupnija-bostanj.rkc.si 

Napovednik  

leto XXVII                   JUNIJ    2016         številka 11 

1857 1509 

Kar malo nenavadni občutki so. 
Spominjam se let nazaj, ko je bilo 
imen malo več  … 
Tu pa gledam uradne podatke za 
novomeško škofijo … 
Naslov: Jubileji mašniških posvečenj 
v letu 2016. 
Potem piše: Srebrnomašnik: posvečen 
v letu 1991. Alfons Žibert, župnik, 
Boštanj. Posvečen 29.6. 
No, pred menoj je na seznamu 
diamantni mašnik in dva 
zlatomašnika … In to je vse. 
Tako, enega srebrnega mašnika v tem 
letu premore naša škofija. Saj ni 
drugega, bi pa bilo lepo s katerim 
drugim »srebrnim« podeliti občutja … 
Resničnost duhovništva je tudi ta, da 
si včasih preprosto sam. Pa čeprav »
srebrn«. 
 

Prav tu še globlje vidim in čutim 
pomen odnosov: pogleda, dotika, roke 
na rami, stiska rok, objema …, 
bližine, topline, mehkobe …, solz in 
smeha … 

To so stvari, za katere se zahvaljujem 
in jih bom imel v mislih na »srebrni« 
dan. 
Verjamem, da ste se v kateri besedi 
prepoznali tudi sami. 
Sicer pa … Teh 25 let bom pri 
bogoslužju dvignil … kot običajno 
dvignem kruh in vino …  
 

Teh 25 let gre na pateno in v kelih. 
 

»Hvaljen Bog Gospod vesolja, po 
tvoji dobroti sem prejel ta kruh in to 
vino … Naj postane duhovna hrana 
in pijača …« 
 

 Ja, teh 25 let gre na pateno in v 
kelih. 
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25 na pateno 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 29.5. 9. navadna  Boštanj 8 
Za župnijo 
+Alojz Gunstek, O 
+Alojz Lisec O, Lisec 

  KRSTNA Boštanj 10 +Alojz, Frančiška Medved 

   Log 16 Mariji Pomočnici v zahvalo 

Po 30.5. Kancij, m  Log  18 +Mira Kovač, sklep šmarnic 

   Boštanj 19 +Neža Blatnik 

To 31.5. Obiskanje Device M. Log 18 + Marija Vintar, 7d 

   Boštanj 19 +Ivanka Povše, Anton, 
Dolničar 

1.6. Justin, m Boštanj 7 Za župnijo 

Če 2.6. Marcelin in Peter, m Lukovec 18 +Pepca in Albert Novšak 

Pe 3.6. Srce jezusovo Boštanj  20 +Andrej Kozinc 

So 4.6. Kvirin iz Siska, m Kompolje 18 +Mihaela Judež O, Anton, 
Matjaž Prosenik 

   Šmarčna 18.30 +družina Knez 

   Boštanj 19 +Pavla Škulj Adler, 30d 

Ne 5.6. 10. NAVADNA Boštanj 8 +družina Stopar  
+Anica Možic, O 

   Boštanj 10 
Za župnijo 
+Alojz Šteble O, starši, 
Marinka Železnik, Dušan Grm 

   Log  Po namenu 

Po 6.6. Norbert, š   +Franc Simončič 

To 7.6. Robert Newminstrski   +Pepca Andolšek 

Sr 8.6. Medard, š Log 18 +Jože Savinc, 30d 

   Boštanj 19 +Kristina Pfeifer ml. in Franc 
Pfeifer 

Če 9.6. Primož in Felicijan, m Log  18 +Franc in Pavla Mandelc 

Pe 10.6. Bogumil, š Boštanj 19 +Janko Levstik O, Antonija 

So 11.6. Barnaba, ap Boštanj 19 Za župnijo 
+Silvo Rak, O 

Ne 12.6. 11. NAVADNA Boštanj 8 +Alojz Lisec, Jožefa, Alojz, 
Angela Sirk 

   Boštanj 10 
+Amalija O, Jože, Neža Lisec 
+Alojzija, Anton, Alojzij 
Hrovat 

   Log  Po namenu 

Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.  
 Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 19.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 19.00 . 

Obvest i la   
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Sklep verouka in 
šmarnic 

 

V petek, 3. junija, bomo skupaj zaključili 
veroučne dejavnosti in šmarnice. Vse 
veroučne skupine se tisti dan srečajo ob 
17h. Otroci naj s seboj prinesejo svoje 
zvezke in šmarnični plakat. Po rednem 
delu bo kot običajno sledil »slajši del«, za 
katerega bodo poskrbeli dobri ljudje. 
Hvala vsem za pomoč! 
Podelitev spričeval bo v nedeljo (5.6.) po 
redni maši ob 10h. 
V sredo, 1. junija, se ministranti in 
najbolj pridni šmarničarji odpravimo na 
bowling (zbiranje 17.30 pri cerkvi). Vesel 
bom, če se pridruži še kdo od staršev za 
spremstvo. Ob tem se zahvaljujem g. 
Milanu Jamšku za to darilo. 
V ponedeljek, 27. junija, bo dekanijski 
ministrantski dan. Ministranti se 
zberemo pred cerkvijo ob 10h. Vrnemo 
se popoldne okrog 17h. Prosim, da se 
zaradi lažje organizacije prijavite. 
  

Srebrna maša 
 

Na srečanju pastoralnega sveta smo se 
odločili, da bomo srebrno mašo obhajali 
5. junija 2016 ob 10h. Ob tej priložnosti 
ne bo kakšnih posebnih priprav, saj je 
vsaka delavniška maša ravno tako 
dragocena kot srebrna ali zlata. Gre pa 
za zunanje obeležje četrt stoletne 
duhovniške službe. Ob tem se preprosto 
zahvalim vsem za podporo, sodelovanje 
in molitev.  
 

Srebrna maša bo kasneje še v rojstni fari 
na Studencu, na Zaplazu in verjetno še 
kje. Bo pa to letos edina srebrna maša v 
novomeški škofiji.    
 

10 let škofije 
 

V letošnjem letu naša novomeška škofija 
praznuje 10. obletnico svoje ustanovitve. 
Zato vas toplo vabimo, da se udeležite 
osrednje slovesnosti 10-letnice, ki bo v 
soboto, 11. junija 2016, dopoldan v 
športni dvorani Leona Štuklja v Novem 
mestu. Od 9.00 bo zbiranje med 
molitvijo rožnega venca, ob 9.30 bo 
sprejem kipa Fatimske Marije Romarice 
in pete litanije, ob 10.00 slovesno 
somaševanje škofov in duhovnikov s 
pos ve t i t v i j o  šk o f i j e  Mar i j i nemu 
Brezmadežnemu Srcu in po maši 
sproščen koncert združenih pevskih 
zborov, policijskega orkestra in solistov 
Nuše Derenda in Gašperja Riflja. Pridite, 
povabite še svoje prijatelje in praznujmo 
skupaj! 


