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Napovednik 
LETO   USMILJENJA  

 

11.9.   Farno žegnanje in češčenje 
           Vpis k verouku za zamudnike, po 

maši  
17.9.   Stična mladih 2016 
           Romanje pevcev na sv. Višarje 

(odhod ob 7h) 
18.9.   Blagoslov ob začetku šolskega leta 
26.9.  Svetoletno romanje v Rim) 
30.9.  Priprava na krst, Sevnica, 20h 
1.10.   Dekanijsko romanje: Trsat, Krk, 

Goli otok (zaključujemo prijave!) 
 

 Skrb za ureditev cerkve: 
11.9. Boštanj 11-20 
18.9. Boštanj 21-30 
25.9. Boštanj 31-40 
2.10. Boštanj 41 -50 

 

 Verouk: 
16.9. 1-4r  
23.9. 5-7r 
30.9. 1-4r 
7.10. 5-7r 
Hvala vsem mladim in staršem, ki 
ste pripravljeni del časa in moči 
darovati za vzgojo otrok pri 
veroučnih dejavnostih. Vam, starši, 
se zahvaljujem za zaupanje. Vabim 
vas, da otroke preprosto podpirate 
pri stvareh, ki jih počnejo, tudi pri 

veroučnih zadevah. In če bomo 
zraven vsaj malo s srcem, bodo šle 
stvari v dobro smer.   
 

 Birmanske skupine: 
       18.9. začetek birmanskih skupin 
 

Birmanci bodo vključeni v redno 
dogajanje v župniji preko skupin: 
Mladi kateheti; Gospel; Ministranti; 
Umetniki; Pritrkovalci (Log).  
Nekaj sobot pa bo namenjenih za 
konkretno pripravo na birmo. 
Predvidene so tudi duhovne vaje. 
Birmanci že imajo svojo Facebook 
skupino, tam bodo podane vse 
podrobnejše informacije in 
razporedi. 
 

Birmanci bodo začeli s svojim 
delom že v nedeljo 18.9.  
Srečali se bodo s svojimi voditelji po 
maši v farni cerkvi in se pogovorili o 
načinu dela. 
 

 Romanja: 
         Romanje pevcev na sv. Višarje, 

 17. septembra. 
         Svetoletno romanje v Rim (posebna 

zgibanka z vsemi informacijami!), 
konec septembra. 
Dekanijsko romanje: Trsat, Krk, 
Goli otok (informacije: Gospodov 
vinograd!), sobota, 1. oktobra 
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V šolo … 

 

»To imamo pri nas …«, je rekel. 
Govorili smo o tem, da je potrebno 
ob vseh pravilih in predpisih 
predvsem čutiti. Biti človek. Imeti 
srce. Ne samo glavo. In če kje to 
velja, velja za Cerkev. 
 

In je povedal zgodbo … 
Doma so bili zelo pobožni. Molitev je 
bila na dnevnem redu. Povezani s 
Cerkvijo, z duhovniki. 
Potem se je v družini rodil otrok. 
Umrl je, ne da bi bil prej krščen. 
In nastalo je preganjanje: To je 
pogan! Tega otroka ne smemo 
pokopati v posvečeno zemljo! Ne bo 
pokopan na našem pokopališču!!! 
… 
Kaj naj rečem? Če bi malo čutili … 
Če bi se zavedali … Če bi poslušali 
srček … Svoj?  Če bi slišali otrokov 
srček? 
Ob tem mislim na številne druge 
zgodbe, ki sem jih srečal; zgodbe 
nezaželenih, nezakonskih otrok … in 
predvsem nezakonskih mater … 
Zgodbe ločenih, nerazumljenih …  

Ko bi se zavedali, kako globoko 
ostanejo te stvari. 
… 
Če bi malo čutili … 
In je boleče, da smo verni ljudje 
včasih (bili?) celo bolj kruti. Tudi 
duhovniki nismo nobena izjema. De 
Mello je zapisal:  
Večina ljudi je dovolj pobožnih, da 
sovražijo. A premalo, da bi ljubili. 

Dobri ljudje. Vabim vas v šolo, kjer 
se učimo čutiti.  
V tej šoli se dela s srcem. 
In v tej šoli ne poznamo nezakonskih 
in nezaželenih otrok. 

S(m)o 
samo 

 otroci.  

S srčkom. 
 

Brez 
izjeme. 
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Razpored svet ih  maš  
Ne 11.9. FARNO ŽEGNANJE  Boštanj 8 Za župnijo 

+Rataj Marija, Mihael 

  
ČEŠČENJE SRT 
24. med letom 

Boštanj 10 +Steklasa Anton, O 
Po namenu 

Po 12.9. Tacijan, m Log 18 +Marija Vintar 

   Kompolje 19 Po namenu 
To 13.9. Janez Zlatousti,cu   +Franc Simončič 
Sr 14.9. Povišanje sv. Križa   +Pepca Andolšek 
Če 15.9. Žalostna MB Šmarčna 18 +Pavel Prebejšek 

   Boštanj 19 + iz Radne 

Pe 16.9. Kornelij, Ciprijan, m Boštanj 19 Za župnijo 
So 17.9. Hildegarda, r Višarje  Za vse rajne pevce 

Ne 18.9. 25. med letom Boštanj 8 +Jože Šraj, starši, st. Trlep 
+Angela in +Simončič 

  Jožef Kupertinski, r Boštanj 10 +Franc Kovač, st., Ana, 
Franc Pompe  

   Log 8.30 Po namenu 
Po 19.9. Januarij, š Kompolje 18 +Marija Dolenc 
To 20.9. Korejski mučenci   Po namenu  
Sr 21.9. Matej, evangelist Boštanj 19 +Marija, Martin Kozinc 
Če 22.9. Mavricij, m Log 18 +Frančiška O, Franc Lisec 

   Boštanj 19 +Neža Blatnik, O in Janez 

Pe 23.9. Lin, papež Boštanj 8 Po namenu 
So 24.9. Anton M. Slomšek Celje  Za zdravje 

Ne 25.9. 26. navadna Boštanj 8 

Za župnijo;  
+Vinko Krnc, Knez 
+Moscatelli,Hrđok, 
Njegovan, Prosenik, 
Josipa Lončar 

  SLOMŠKOVA Boštanj 10 +Alojz Lisec 
+Mervič, Selak 

  ŽEGNANJE Kompolje 11.15 
+Alojz Oblak, +Oblak 
+družina Judež, Matjaž 
Prosenik, družina Revinšek 

   Log 8.30 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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1. Srečali smo se na praznik Marijinega 
rojstva in pogledali nazaj na 
dogodke, ki so nas zaznamovali. 

2. Ob gradivu za ŽPS smo se ustavili pri 
težavah, s katerimi se srečujejo 
ločeni in ponovno poročeni, ko gre za 
vkl jučevanje v zakramentalno 
življenje. Novi dokumenti Cerkve 
posebej izpostavljajo problem, ko so 
ljudje ločeni brez svoje krivde … 

3. Ob začetku veroučnega leta se je 
odprlo nekaj pobud: 

     Pogrešamo otroške ali mladinske 
pesmi pri maši (včasih so bile 
mladinske maše). Nastaja skupina za 
črnsko duhovno glasbo in to 
pozdravljamo. Prav tako bomo veseli, 
če se dogovorimo za obisk skupine 
mladih kitaristov iz Sevnice.  

Beseda je tekla o litanijah; da bi jih 
ob kaki priložnosti »pomladili«. Pri 
veroučnih skupinah bo malo več 
pozornosti na prepevanju. 

4. Med že znanimi datumi smo se 
seznanili z nekaterimi novimi 
predlogi:  
23.10., dekanijsko srečanje ŽPS;  
6.11., zahvalna in zakonski jubileji; 
22.4.2017, birma;  
23.4.2017, prvo obhajilo …  
Po običaju bo v letu birme vizitacija, ki 
jo vrši g. škof. Njegov obisk bo 
predvidoma v oktobru, takrat se bo 
med drugim srečal s ključarji v naši 
župniji. 

 

Pripravila: Franja Povše 
 
 

Po 26.9. Kozma, Damijan, m Boštanj 19 +Frančiška Liberšar, O 
To 27.9. Vincenc Pavelski   Po namenu 
Sr 28.9. Japonski mučenci   Po namenu 

Če 29.9. 
Mihael, Gabrijel, 
Rafael 

Kompolje 18 
+Mihael, Alojz in Ljudmila 
Stegenšek 

Pe 30.9. Hieronim, duhovnik   Prosta 
So 1.10. Terezija DJ, cu Romanje  Po namenu 

Ne 2.10. Rožnovenska Boštanj 8 

+Angela O, Martin 
Draksler 
+Jože Šraj, st. Zavrl, Marija 
Šoštarič 

   Boštanj 10 

Za župnijo 
+Stanko Šinkovec O, 
Šinkovec 
+Jožefa Lisec O, Alojz, 
Agata 

Zapisnik srečanja ŽPS, 8.9.2016 


