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Napovednik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETO   USMILJENJA  
 

26.6. 13. Nedelja med letom 
           Maša v Boštanju le ob 8h 
           Nova maša, Gabrovka, 10h 
27.6.  Ministrantski dan, Čateške toplice 
2.7.    Gledališka predstava: Striček 

Vanja, TVD ob 20h 
3.7.    14. Nedelja med letom, nedelja 

Slovencev po svetu 
           Sveta maša (zaradi nove maše!) 

izjemoma ob 7.30h 
           Grozdetov shod na Zaplazu, 16h 
10.7.   15. Nedelja med letom 
16.7.   Romarji iz Rakovnika 
17.7.   16. Nedelja med letom. Žegnanje 

na Lukovcu, maša ob 11h 
24.7. 17. Nedelja med letom. Žegnanje 

na Okiču, maša ob 11h   
 

 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 
26.6.     Dolenji Boštanj 71-80 
3.7.       Dolenji Boštanj 81-90 
10.7.      Dolenji Boštanj 91-100 
17.7.      Dolenji Boštanj 101-110 
24.7.     Dolenji Boštanj 111-120 
31.7.      Dolenji Boštanj 121-130 
 

 Nedeljska sveta maša v času 
počitnic je v fari samo ob 8h 
(sobota ob 19h)! Izjema je 3. 
julij, ko bo maša 7.30h. Maše v 
Sevnici so kot običajno! 

 

 Žegnanji na Lukovcu in Okiču  
bosta ob 11. uri.  

 

 Nedeljske maše v Sevnici:  
8.00, 10.00, 19.00 ;  
Šmarje 9.00. Sobota 19.00 

 

 Gledališka skupina  
Društva Trg iz Sevnice,  
vabi na gledališko predstavo 
"Striček Vanja", A. P. Čehova, 
v soboto, 2. 7. 2016, ob 20. uri,  
v dvorani Doma "Partizan" v 
Boštanju. 
Vstop je prost." 

 

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 
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HIMNA 
Žive naj vsi narodi … 
 
V nedeljo smo po maši zapeli himno. 
Bil je to predlog slovenskih škofov, 
da bi tudi na ta način obeležili 25-
letnico samostojne države. Zanimivo 
bi bilo potem izmenjati občutke in 
mnenja, saj himna pri nas v cerkvi ni 
ravno običajna. Pravzaprav se res ne 
spomnim, da bi jo kdaj peli – v okviru 
bogoslužja. 
Bil je delavnik. Zelo me je 
nagovorilo, ko se je himna zapela tudi 
pri maši na podružnici. In kako 
zapela! Pravzaprav bolj navdušeno 
kot bogoslužne pesmi (no, res je, da 
besedilo himne vsak pozna …) 
Ob tem pomislim na nekatere druge 
narode, ki imajo visoko razvito 
narodno zavest. Naši sosedje Hrvati 
na primer pri bogoslužju pogosto 
pojejo svojo himno (na koncu 
bogoslužja, seveda).  
Lahko se vprašamo o naši narodni 
zavesti. Mislim predvsem na to, kako 
čutimo ta naša tla pod nogami, kako 
jih spoštujemo ...  

 

Ali kaj prispevamo k spravi v našem 
narodu ali se obnašamo tako kot pri 
nogometu, bolj navijaško torej: naši 
proti vašim …? (vključno z izgredi 
…). 
Kakorkoli, naša Himna je kot 
mašna prošnja za mir in spravo. 
Pravzaprav si želim, da jo še kdaj, 
ob kaki priložnosti, s ponosom 
zapojemo ob koncu bogoslužja. Da 
vsem mogočim bogoslužnim 
prošnjam pridamo tudi nekaj 
zgodovinskega in narodnega 
hrepenenja.  
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Razpored svet ih  maš  

Ne 26.6. 
13. med letom 
Vigilij (Stojan), š Boštanj 8 

+Anton, O in +Simončič 
+druž. Stopar;  
+Stanko Možic,O 

  Srebrna maša Studenec ! 10 Za župnijo 
   Log  Po namenu 

Po 27.6. Ema Krška, kn Kompolje 18 +Štefka Vrtovšek 

   Boštanj 19 +Ana, Franc Simončič, 
Terezija Kladič 

To 28.6. Irenej Lyonski, š m Šmarčna 18 +Pavel Prebejšek in sorodniki 
   Boštanj 19 +Mervič, Selak 

Sr 29.6. Peter in Pavel, ap Boštanj 19 Po namenu darovalca 
+Milan Poljšak 

Če 30.6. Prvi rimski mučenci Boštanj 19 +Agata in Jožefa Lisec 
Pe 1.7. Estera, svet. žena   Po namenu 
So 2.7. Martinijan, mučenec Lukovec 15.30 Za blagoslov v zakonu 

Ne 3.7. 14. med letom  
Tomaž, apostol Boštanj 7.30 ! +Marija Virant O, Jože in 

Gašper Sporar  

  Ned. Slovencev po 
svetu Log  Po namenu 

Po 4.7. Urh (Uroš), škof Log 19 +Alojz Lisec 
To 5.7. Ciril in Metod Boštanj 19 +Udovč  
Sr 6.7. Marija Goretti, d m   Po namenu 
Če 7.7. Vilibald, škof   Po namenu 
Pe 8.7. Kilijan, škof   Po namenu 

So 9.7. 
Amalija (Ljubica), 
red. 

Boštanj 19 +Hermina Kadilnik, O 

Ne 10.7. 
15. med letom  
Benedikt, opat Boštanj 8 Za župnijo 

+Vladimir Šteblaj, O in starši 
   Log  Po namenu 

Po 11.7. Mohor in Fortunat, m Kompolje 18 +Franc in Silva Godec 
   Log  19 +Slavi Šlogar 

To 12.7. Henrik (Hinko), kr Boštanj 19 +Roman Novšak 
Sr 13.7. Henrik, ces   Za rajne 
Če 14.7. Kamil de Lelis, d   Za rajne 
Pe 15.7. Bonaventura, š.,cu.   Za dobrotnike 
So 16.7. Karmelska MB Boštanj 10 Romarska maša 

   Boštanj 19 +Pepca Andolšek 

Ne 17.7. 16. med letom Boštanj 8 Za župnijo 
+Vid in Ana Ribič 

  ŽEGNANJE Lukovec 11 +Lisec in Bec 
  Aleš, spokornik 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 . 

25-let  s lovenske države 
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...Vsaka narodna skupnost razvija 
svojo kulturo in omiko, z lastno 
državnostjo pa jo zavaruje in okrepi. 
Z državo se nočemo povzdigovati nad 
druge, temveč gledamo nanjo z vidika 
moralnosti in človekovega 
dostojanstva. Narodna in 
državljanska zavest je zahteva in izraz 
pristnega človeškega ponosa, zvestobe 
sebi in svojemu dostojanstvu, za 
kakršne nas je ustvaril Bog, ko nas je 
ustvaril po svoji podobi in nas 
usposobil za umno ravnanje, za 
ljubeče in spoštljive medsebojne 
odnose in ustvarjalnost na vseh 
področjih življenja. V službi teh 
vrednot je tudi država s svojo 
neodvisnostjo …   

Ko torej z veselo hvaležnostjo in 
hkrati z zaskrbljenostjo obhajamo 
srebrni jubilej naše mlade države, 
želimo pozvati najprej k zdravemu 
ponosu, dostojanstvenemu 
domoljubju, k zaupanju in 
krščanskemu optimizmu ter visoki 
državljanski zavesti nas vseh, hkrati 
pa k večji državniški odgovornosti za 
skupno dobro. Vse verne državljane 
vabimo k dejavni zavzetosti in k 
molitvi za domovino ter k delu za 
skupno dobro... 
Iz pisma slovenskih škofov ob  
25-letnici slovenske države. Celotno pismo je 
objavljeno na naši spletni strani: 
http://zupnija-bostanj.rkc.si/  

Molimo za našo 
domovino  

Molimo. 
 
O Bog,  
neskončna modrost, 
ti vse čudovito urejaš in vodiš. 
Prosimo te za našo domovino: 
daj pravo modrost možem in 
ženam, 
ki so odgovorni za skupno 
blaginjo,  
nam vsem pa poštenje 
in v pravo preudarnost, 
da bosta vladala  
sloga in pravičnost 
in bomo živeli v miru  
in blagostanju. 
Po našem Gospodu Jezusu 
Kristusu, tvojem Sinu, 
ki s teboj v občestvu Svetega 
Duha živi in kraljuje vekomaj. 
Amen. 

 


