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Napovednik 
 

16.7. 15. nedelja med letom. Žegnanje 
         na Lukovcu, 11.15 
22.2. God svete Marije Magdalene, 
          zavetnice cerkve na Lukovcu 
23.7. Žegnanje na Okiču, 11.15.  
          Krištofova nedelja, blagoslov vozil, 
          darovi za misijonska vozila 
26.7. God svete Ane, zavetnice cerkve na 
          Okiču 
30.7. 17. nedelja med letom. Zlata maša, 
          Studenec . Zlata maša, Studenec, 
          10 (g. Anton Bobič).  
6.8.   Sv. Višarje, romanje treh Slovenij 
          Grozdetov molitveni shod, Zaplaz, 
          15.30 
14.8. Zaplaz, procesija in praznična 
          maša ob Velikem šmarnu, 20h 
          (odhod iz Čateža) 
15.8. Veliki Šmaren 
27.8. Oratorij, začetek 
26. - 30.9. Po poteh sv. Matere Terezije 
          (Srbija, Makedonija), romanje 

 
 Skrb za ureditev cerkve: 

16.7. Dol. Boštanj 111-120  
23.7. Dol. Boštanj 121-130  
30.7. Dol. Boštanj 131-144  
 
 
 

 Dekanijsko romanje: 
Po poteh sv. Matere Terezije in 
božjega služabnika škofa Gnidovca, 
od 26. 9. – 30. 10. 2017. Podrobnosti 
imate napisane v glasilu Gospodov 
vinograd (med tiskovinami), na 
zadnjih straneh glasila boste našli 
tudi prijavnico in vsa potrebna 
navodila 

 

 Zaspali v Gospodu: 
Janez (Ivan) Drobne, r. 20.11.1931, u. 
6.7. 2017, p. 10.7.2017, bival Log 100. 
Naj počiva v miru. Svojcem iskreno 
sožalje.  
 

 Darovi o pogrebu: 
+Janez Drobne, za svete maše: Zofi 
Novšak, hčerka Tanja, vnukinja Nina 
z družino, vnuk Nejc s Klaro; dar za 
cerkev: Branko Knez z družino. 
+Jurij Pesjak, za svete maše: žena 
Stanka, Jure in Mina Pesjak, Martina 
Hribar, Joža Kozinc, Mija in Mirko 
Hribar, Kovačevi iz Dobrave, Ana 
Kušar. 
 

  Nedeljske maše  
V počitniških dneh bo sveta maša v 
farni cerkvi samo ob 8.uri. 
Žegnanjske maše na podružnicah 
so po običaju. Če želite, da ste pri 
maši ob drugi uri, je v župniji 
Sevnica dovolj možnosti. 
Nedeljske maše v Sevnici:  
8.00, 10.00, 19.00 ; Šmarje 9.00. 
Sobota 19.00. 
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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 XXVIII                   JULIJ   2017         številka 14 

1857 1509 

1 

MEDO 

 

Kličem, da ti sporočim, da je on zdaj v 
bolnici. Sesutje imunskega sistema, telo 
mu je odpovedalo. Bil je na intenzivni 
negi, pa se mu je poslabšalo, zdaj je v 
komi. Obiski niso možni … 
Spominjal sem se, kako sva se že dolgo 
nazaj pogovarjala, da bi prišel k njemu in 
blagoslovil križ. Križ je že postavljen, 
vendar je želel še malo urediti prostor 
okrog njega. 
Klicala me je sorodnica in povedala, da 
jo skrbi za psa. Hm, na to pa nisem 
pomislil. Saj res, Medo. Ta gospod ima 
psa. Živi pa tako na samem, da včasih po 
več dni ni nikogar mimo. Oh, za živalco 
je potrebno poskrbeti. 
Potem je ta sorodnica poklicala nekaj 
znancev v tisti vasi … 
Priznam, šle so mi solze v oči. 
Pripovedovala mi je, kako so se ljudje v 
tisti vasi nenadoma organizirali. Imeli so 
celo nekakšen sestanek. Edina tema je 
bila, da je potrebno poskrbeti za psa. In 
dogovorili so se, kdaj bo kdo nesel psu 
jesti in mu delal malo družbe. Pravzaprav 
so od vsake hiše hoteli biti zraven. 
Sorodnica je povedala, da ne more verjeti, 
da v tisti vasi zlepa niso bili tako složni 
kot zdaj. 
Skoraj nič ni govoril. Še to, kar je 
povedal, je bilo dokaj nerazločno, 

nekakšno momljanje. Videl sem, da je 
izčrpan, utrujen, da je sesutje imunskega 
sistema naredilo svoje. 
Nekaj pa je razločno povedal: Medo, 
dajte mu jesti … V skrinji imam še 
enega petelinčka, to je za Medota … 
Mislili smo, da se heca, pa je to ponovil 
še nekajkrat … In to razločno. 
Ko sem se vozil iz bolnice, sem razmišljal 
o krhkosti tega življenja …  
O tem, kaj človeku roji po glavi (kaj 
čuti!), ko omaguje. In ga na svoj način 
drži pokonci. 
Zanimivo, sestra je potem ugotavljala, da 
si je po tistem obisku ta gospod zelo 
opomogel. Jaz pa sem razmišljal, kakšen 
zdravilen pogovor je bil zanj: govoriti o 
Medotu. Poskrbeti zanj. Za edino bitje, 
ki je tam v samoti vedno bilo ob njem. 
Ta skrb mu je vrnila zdravje, si mislim.  
Mislim tudi, da ga je Medo dobil. 
Petelinčka. 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 16.7. 15. nedelja med 
letom 

Boštanj 8 
Za župnijo 
+Anton Simončič O, 
Oblak, Simončič 

  Karmelska MB   SVETE MAŠE OB 10.URI NI  

  ŽEGNANJE Lukovec 11.15 
+starši Lisec in Bec 
+Bojan Novšak O, in Stane 

   Log 8.30 Po namenu 
Po 17.7. Aleš, sp Kompolje 18 Pavla Železnik, Novšak 

   Boštanj 19 +Jože Mirt, O 
To 18.7. Arnold, š   +Pepca Andolšek  
Sr 19.7. Arsenij, pušč.   +Alojz Lisec 
Če 20.7. Elija, prerok   +Franc Povše 

Pe 21.7. Lovrenc Brindiški,  Log 18 
+Boris Kožar 
+ Franc Pavkovič 

   Boštanj 19 +Roman Novšak 
So 22.7. Marija  Lukovec 18 +Alojz Žnidaršič, O 
  Magdalena Okič 1930 +Milena Furjan, 30d 

Ne 23.7. 
16. nedelja med 
letom 
KRIŠTOFOVA 

Boštanj 8 
+Ana Kuhar, Ana Pfeifer  
+Stanko, Marija Marolt, 
Janez Šuster 

     SVETE MAŠE OB 10.URI NI  
  ŽEGNANJE OKIČ 11.15 +Marija Možic, O 
  Brigita, r Log 8.30 Po namenu 

Po 24.7. Krištof, m Kompolje 18 
+Dragica Redenšek O, 
Marija in Ivan Redenšek 

   Boštanj 19 V zahvalo 

To 25.7. Jakob Starejši, a Log 18 
+Alojz Lisec 
+ Anton Androjna 

   Boštanj 19 
+Franc, Ivanka Povše, 
Anton Dolničar 

Sr 26.7. Joahim in Ana Boštanj 7 Po namenu 
Če 27.7. Gorazd, Kliment   Za rajne 
Pe 28.7. Viktor (Zmago), p   Za zdravje 

So 29.7. Marta Log 18 
+Stanislava Šlogar, Juraj 
Šlogar 

   Boštanj 19 +Neža Blatnik 

Ne 30.7. 
17. nedelja med 
letom Boštanj 8 

Za župnijo 
+Franc Simončič 

   Studenec 10 ZLATA MAŠA 
  Peter Krizolog, cu Log 8.30 Po namenu 

Obvest i la   
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KRIŠTOFOVA  
NEDELJA 2017  

Tako kot vsako leto se bomo tudi letos 
na Krištofovo nedeljo, 23. julija 2017, 
zahval jeval i  za vozi la,  k i  nam 
omogočajo mobilnost in za vse srečno 
prevožene kilometre ter z zaupanjem 
prosili blagoslova še za naprej. Ob tem 
pa ne bomo pozabili misijonarjev, ki 
prav tako potrebujejo vozila in delovne 
stroje, da bi lažje opravljali svoje 
poslanstvo. Zato bomo tudi letos 
velikodušno v zahvalo za srečno 
prevožene kilometre namenili svoj dar 
z a  n a k u p  m i s i j o n s k i h  v o z i l . 
Vsi, ki se boste udeležili blagoslova vozil 
in prosil za blagoslov, boste prejeli 
nalepko sv. Krištofa in molitveni 
kartonček. Naj bo to skromna zahvala 
za vaš dar, ki ga boste namenili za 
misijonska vozila in hkrati vabilo k 
molitvi, ko sedete za volan. 

Marija Magdalena, 
zavetnica 

Zaradi spreobrnitve z Jezusovo pomočjo 
je znana predvsem kot zavetnica 
spokornic, žena, jetnikov, zapeljanih, 
učencev in študentov, sicer pa je tudi 
priprošnjica proti očesnim težavam, 
s labemu vremenu in mrčesu. 
Umetniki jo upodabljajo kot spokornico z 
bujnimi razpuščenimi lasmi, pogosto ob 
Jezusovih nogah, pri njegovem križu ali ob 
Jezusovem vstajenju. Med njenimi atributi 
so posodica z mazilom, knjiga, trnjeva 
krona, bič, lobanja, hudičeva glava, 
palmova veja, rožni venec in križ. 
Poslikava na Lukovcu je delo našega 
umetnika Toneta Zgonca. 

Ana,  
zavetnica 

Sveta Ana velja za zavetnico Bretanije, 
mater, vdov, sirot, mnogih poklicev, npr. 
ribičev, zlatarjev, krojačev, ter priprošnjica 
proti nerodovitnosti.  Je patrona proti 
revščini, pa tudi proti nevihti. Ravno okrog 
Aninega praznika - 26.julija - so velike 
vročine in je mnogo neviht. Skupaj z 
možem Joakimom pa je zavetnica 
zakoncev. Priporočajo se ji tudi razni 
obrtniki, zlasti pa rudarji. V Sloveniji je 58 
cerkva sv. Ane, med drugim naša cerkev 

na Okiču. 


