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Napovednik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETO   USMILJENJA  
28.2.  3. Postna 
3.3.    Srečanje članov ŽPS, 19.30 
4.3.    Priprava na prvo obhajilo, 
            srečanje s starši, ob 18h 
6.3.    4. Postna. Postni nagovor 

gostujočega duhovnika (g. Janez 
Furman) 

9.3.    Priprava na zakon, Boštanj, 19h 
12.3.  Sveto leto: Romanje dekanije 

Trebnje v stolnico, odhod ob 8h 
18.3. Spovedni dan 
19.3. Spovedni dan 
20.3.  CVETNA.. Križev pot na Topolovec, 

15h (čez Drago) 
3.4.    Odprtje svetih vrat na Zaplazu 
 

Postna spodbuda 
Solidarnost (nabiralnik) 
Sveti Angel, varuh moj 

 Skrb za ureditev cerkve: 
28.2. Konjsko 
6.3. Jablanica 
13. Boštanj 1-10 
20.3. Boštanj 11-20 
 

 Razpored verouka:  
4.3.  1-4r 
11.3. 5-8 
 

 Zaspali v Gospodu: 
+Rozalija Jazbinšek, rojena 
4.9.1933,  bivala Grbe 15, 
Šentjernej. 
+Marija Košir, r. Simončič, rojena 
08. 09. 1931, bivala Šmarčna 19. 
Naj rajni poč ivajo v miru!  
Svojcem iskreno sožalje. 
 

PRIPRAVA NA SV. KRST 2016 
18. 03. ob 19h, Sevnica  
22. 04. ob 20h, Boštanj 
10. 06. ob 20h, Sevnica 

 

PRIPRAVA NA ZAKON 2016 
09. 03. in 16. 03. ob 19h, Boštanj 

14. 04. in 21. 04. ob 19h, Sevnica 
02. 06. in 10. 06. ob 19h, Boštanj 

 

Pri prvem terminu priprave na zakon je 
prišlo do spremembe! 
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 
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Poklicala me je gospa in povedala, da 
ima novo molitveno pobudo. 
Razložila mi je, kaj in kako se moli 
na posebne dneve in ob posebnih 
urah … in posebna besedila. In to je 
tisto, kar naj bi zdaj molili in širili …  
Nič narobe, le da če bi take in 
podobne pobude zbiral, bi imel že 
nekaj fasciklov. 
Zalotim se, da nimam dobrega 
občutka, kadar je veliko stvari in 
spodbud. In v postu jih je kar nekaj, 
če se ozrem zgolj na cerkveno in 
duhovno plat življenja. Nekatere 
stvari bodo za nekoga dobrodošle, za 
koga morda moteče. Vem pa nekaj: 
če bi vse take in drugačne pobude 
zares vzel v svoje življenje, lahko kar 
neham delati, kar delam.  
Cerkev je v postu drugače okrašena. 
Pri bogoslužju pojemo križev pot. 
Križev pot na Topolovec. Svetoletno 
romanje v stolnico. Postni nagovor 
gostujočega duhovnika. Spokorno 
bogoslužje. Spoved. Postne spodbude, 
take in drugačne …  
Nič hudega, če vas kaj od tega ne 
nagovarja. Vzemite tisto, kar vas. 

Ostalo pustite, tudi jeziti se vam ni 
treba. Ljudje smo pač različni in 
včasih so rekli »Bog ima rad sorto.« 
Pravzaprav vas vabim, da se pustite 
dotakniti od tiste stvari, ki jo res 
čutite. Naj vas nagovarja, naj gre v 
globino. In naj vas ne moti, če ob 
tem spustite ali opustite toliko  
»važnih« spodbud. 
Ne nagovarja nas vedno ista stvar. Z 
leti in izkušnjami se namreč tudi sami 
spreminjamo. 
Neka gospa vodi molitveno skupino. 
Živi za rožni venec. Ampak, 
občudujem njeno širino, ko mi je 
pripovedovala o svoji molitvi. »Srčno 
rada molim rožni venec. In tudi 
razumem, če ga kdo ne moli. Veste, 
če bi mene kdo pred leti vabil k 
rožnemu vencu, bi ga nekam poslala. 
To mi je bilo brezvezno lajnanje. 
Zdaj pa za to molitev živim …« 
Nekaj takega naj vas nagovarja. 
Nekaj, za kar boste živeli. Kar boste 
čutili.  
Tisto vzemite. Ostalo pustite. 
Tako preprosto. A tako težko je 
pustiti, pustiti, pustiti … 1 

Vzamem … Pustim … 
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Razpored svet ih  maš  
Ne 28.2. 3. POSTNA nedelja Boštanj 8 Za župnijo 

+Tone Starc O, +Golčar 

  Roman, opat Boštanj 10 +Jože, Jožefa Podlipnik O 
+Anton Novšak O in starši 

   Log  Po namenu 

Po 29.2. Antonija, op Kompolje 15 
+Marija Košir, r. Simončič, 
pogrebna 

To 1.3. Albin (Zorko), š Kompolje 17 
+Franc, Terezija 
Mesojedec, O 

   Log 18 +Slavi Šlogar 

Sr 2.3. Neža Praška, d Log 18 
+Jože Jazbec, Anton 
Novšak,  

Če 3.3. Kunigunda, ces. Log 18 +Nada Sinkovič, O 

Pe 4.3. Kazimir, kraljevič Boštanj 8 
+Ana Sever O, Leopold, 
Jože; Alojz Lisec 

So 5.3. Hadrijan, m Radeče 18 Po namenu 

Ne 6.3. 4. POSTNA Boštanj 8 Za župnijo 
+Leopold, Pavla Gunstek 

  Fridolin Boštanj 10 
+Anton Hrovat, Janko 
Kuhar, Kuhar 
+Franc Žnidaršič, Gnedic 

   Log  Po namenu 

   Log 18 +Frančiška in Franc Lisec 

To 8.3. Janez od Boga, r Kompolje 18 +Vrtovšek Štefanija, 30 d 
Sr 9.3. Frančiška Rimska, r Log 18 +Pavla Mandelc, O 
Če 10.3. 40 mučencev Boštanj 8 Za rajne dobrotnike 
Pe 11.3. Benedikt, š   Po namenu 

So 12.3. Inocenc I., pp Romanje  Za župnijo 

   Boštanj 17 
+Jože Zavrl O, Janko 
Krevel, st. Kus 
+Jazbinšek Rozalija, 30d 

Ne 13.3. 5. POSTNA BOŠTANJ 10 

+Stane O, Bojan Novšak, Žveglič 
+Jože, Jožefa Vidmar, 
Franc in Jožefa Ganc 
+Mirica Cerovšek  

Po 7.3. Perpetua, Felicita Boštanj 17 +Terezija Radej, 7d 

   Šmarčna 18.30 +Marija Simončič 7d 

Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.  
 Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 18.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 18.00 . 

Obvest i la   
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Povabilo na 
svetoletno romanje 

 

Našo dekanijo marca tradicionalno 
poveže romanje in skupna molitev za 
nove duhovne poklice. Običajno 
obiščemo Brezje. Letos pa bomo 12. 
marca poromali v novomeško stolnico, 
saj imamo redko priložnost, da stopimo 
skozi sveta vrata in dobimo svetoletni 
odpustek. 

»Romanje je poseben vidik svetega 
leta, ker je podoba poti, ki jo vsak 
človek prehodi v svojem življenju. 
Življenje je romanje in človek je 
popotnik, romar. Tudi za to, da 
dospe do svetih vrat, bo moral vsak 
opraviti romanje. To bo znamenje, 
da je tudi usmiljenje cilj, ki ga je 
treba doseči in ki zahteva zavzetost 
in žrtev. Svetoletno romanje naj bo 
torej spodbuda za spreobrnjenje. Ko 
bomo stopili skozi sveta vrata, se 
bomo pustili objeti Božjemu 
usmiljenju in se bomo obvezali, da 
bomo tudi mi usmiljeni z drugimi, 
kakor je Oče z nami,«pravi papež 
Frančišek.  

V soboto, 12. marca, želimo to 
izkušnjo doživeti tudi mi. Že zdaj vas 
prosim, da si rezervirate čas. Organizirali 
bomo tudi avtobus, ker je to za 
parkiranje lažje. Dobimo se na 
škofijskem dvorišču ob 9. 30 uri, od tam 
bomo šli v procesiji skozi sveta vrata. V 
stolnici bo najprej križev  pot in nato ob 
10. 30 škofova sveta maša – ves čas pa 
priložnost za sveto spoved.   

   

Bratje in sestre! Usmiljeni Oče čaka! 
Svetoletna vrata so odprta na široko! 
Vabimo vas, da se svetoletnim 
romarjem pridružite tudi vi! 
 

dekan Klavdio Peterca 

 in vsi dekanijski duhovniki  


