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Napovednik 
 

12.2. 6. nedelja med letom. Srečanje s 
starši birmancev, po maši (10h)  

19.2.  7. nedelja med letom. Rešena iz 
pekla, pričevanje, ob 10h 

26.2. 8. nedelja med letom 
1.3.    Pepelnica 
3.3.   Srečanje pred birmo, 

nadomeščanje (18-20h) 
5.3.  1. postna, obred pepeljenja pri 

maši 
12.    3. 2. postna  
19.3. 3. postna 
25.3. Gospodovo oznanjenje 
26.3. 4 postna, blagoslov plošče v 

spomin. A. Majcnu. Blagoslov 
planincev, Lukovec. 

16.4. Velika noč 
20.4. Srečanje pred birmo: srečanje z 

birmovalcem 
22.4. Sveta birma, 15h 
23.4. Sveto prvo obhajilo, 10h 

 

 Rešena iz pekla: 
         Ania Goledzinowska je bila 

manekenka in žrtev trgovine z 
belim blagom. Z nami bo 19. 
februarja 2017 pri maši ob 10h. Po 
maši bo Ania bo spregovorila o 
svoji življenjski poti, na voljo bo tudi 
za podpisovanje njene 
avtobiografije: Rešena iz pekla. 

 Skrb za ureditev cerkve: 
12.2. Radna 
19.2. Jablanica 
26.2. Boštanj 1-10 
26.3. Boštanj 10-21 
 

 Verouk: 
         17.2. 1-4r 

24.2. počitnice 
3.3. 5-7r 
3.3. Priprava na birmo, 
nadomeščanje (18-20h) 
10.3. Priprava na birmo, pogovor 
po skupinah (18-20h) 

 

 Zaspali v gospodu: 
+Anton Povhe, r. 01. 07. 1922, bival 
Sp. Pijavško 9  (p. 7.2.2017, Boštanj) 
Naj rajni počivajo v miru! Svojcem 
iskreno sožalje.  
 

 Darovi za svete maše ob 
pogrebu: 
+Ivan Lužar: sin Jože z družino, 
hčerka Darka z družino, sin Janko z 
družino, Tone Andolšek, sestrična 
Fani. Vsem, ki darujete za svete 
maše, Bog povrni! 
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Boter bom 

 

Boter bom, je rekel. 
Povedal je, kako je počaščen. 
Za botra ne izbereš vsakega, je dodal. 
V mislih sem šel skozi imena botrov 
in botrc.  Nekaj imajo na sebi (v 
sebi), da so bili izbrani? 
Res, ne izbereš vsakega. 
Spominjam se, kako je bilo pri meni  
Moja starejša brata sta šla isto leto k 
birmi (birma je bila na štiri leta). Na 
Studencu. In sta imela istega botra, 
strica Francija … Ko smo imeli 
slavje, me je mama nagovorila, naj 
ga vprašam, če bi bil čez štiri leta tudi 
meni boter. Bilo mi je nerodno, 
vprašal pa sem: Stric, a bi bili tudi 
meni boter? 
To bo čez štiri leta. Če bomo še živi, 
prav, je rekel. 
Zdelo se mi je hecno, saj takrat res 
nisem razmišljal, da kdo lahko tudi 
umre. 
Potem sem se zelo povezal z 
bratrancem. Čutil sem, da sva si 
posebno blizu. 
In sem ga hotel za botra. Seveda so 
nastale doma težave. Spomnili so me, 

da sem že prosil strica in da da bi 
lahko prišlo do zamere. Ampak, jaz 
sem hotel bratranca. In pika. In tako 
je tudi bilo.  
In tudi mojemu stricu je bilo prav.  
Izkazalo se je, da je bilo dobro 
poslušati intuicijo, svoj občutek. 
Hvaležen sem za takega botra. Res je, 
ne izbereš vsakega.  
Zanimiv je vzgojni vidik tega 
dogajanja. Pri prvem obhajilu so v 
ospredju starši, … Pri birmi se že 
kažejo obrisi odraščanja, tudi na ta 
način, da se birmanci sami odločajo 
glede botrov … Kar že nakazuje na 
odločitve, lažje in težje, ki bodo še 
sledile (šola, poklic, …) … 
Naj gre za obhajilo in birmo, v obeh 
primerih gre za odnose … V prvem 
primeru so ti odnosi nekoliko bolj 
odprti v primarno družino, v drugem 
primeru pa se odnosi razvijajo 
nekoliko širše, navzven … Kakorkoli, 
eden in drugi zakrament je praznik 
odnosov. 
Dobri ljudje, taki prazniki so vredni 
veselega pričakovanja!   
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Razpored svet ih  maš  
Ne  12.2. 6. med letom Boštanj 8 za župnijo 

+Marija, Štefan Koštrun, O 

  Humbelina, r Boštanj 10 +Ana, Jože, starši Pfeifer 
+Jure Šlogar 

Po  13.2. Jordan Saški, r Kompolje 17 Po namenu 

   Šmarčna 18 +Pavel Prebejšek, O  

To 14.2. Valentin, Zdravko, m Boštanj 18 +Jurij Štempelj, Marija, Mici 

Sr 15.2. Klavdij, r Boštanj 18 +Slavica Erjavec, O 

Če 16.2. Filipa Morieri, r Boštanj 18 +Ivan Lužar, 30d 

Pe 17.2. Sedem ust. Servitov Boštanj 19 +Andrej Vintar, O 

So 18.2. Simon Jeruzalemski, š 
m   Po namenu 

Ne 19.2. 7. med letom Boštanj 8 
Za župnijo 
+Franci O, Pavle Vovk, st. 
Klanjšek 

   Boštanj 10 

+Vladimir, Antonija Šteblaj, 
starši 
+Matija, Ana Kuhar, starši  
+Majda Redenšek, O 

Po 20.2. Jacinta Boštanj 18 Po namenu  

To 21.2. Peter Damiani, š cu Boštanj 18 Po namenu 

Sr 22.2. Marjeta, sp   Po namenu 

Če 23.2. Polikarp, š   Po namenu 

Pe 24.2. Matija, apostol Log 18 +Bojan Androjna, Jože 
Jazbec 

So 25.2. Valburga, o Log 17 +Tone Novšak, O 

   Boštanj 18 +Rozalija Jazbinšek O, 
+Jazbinšek 

Ne 26.2. 1. postna Boštanj 8 Za župnijo 
+Tone Starc O, Golčar  

   Boštanj 10 +Janez O, Neža Blatnik 
+Vreni Tscherfinger 

Po 27.2. Gabrijel ŽMB Log 18 +Marija Vrček 

   Boštanj 19 +Slavica Rupar O, Betka 
Rupar 

To 28.2. Roman, o Boštanj 19 +Jurij, Marija, Mici Štempelj 

Sr 1.3. Pepelnica Boštanj 19 +Nande Železnik, +Železnik 

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  

3 

Pastirsko pismo  
za postni čas  

 
V Katoliški Cerkvi krščujemo 
odrasle in otroke. Z rojstvom nam 
je podeljeno državljanstvo, 
narodnost in zlasti materni jezik 
ter sorodstvene vezi, kar v ničemer 
ne omejuje otrokovih osnovnih 
pravic. Nasprotno, to so dragoceni 
darovi, ki so nam položeni v 
zibelko. Tako tudi sveti krst ne 
odpravlja človekove pravice in 
svobode za osebni sprejem vere ob 
polnoletnosti. Vsak človek je 
poklican, da se odloča za Boga, se 
oklepa Kristusa in hodi za njim, da 
bi imel življenje v polnosti (Jn 
10,10). Toda če otrok sploh ne 
pozna Jezusa, potem ga tudi 
sprejeti oz. zavrniti ne more. Krst 
otrok je zato stalna praksa Cerkve 
od najzgodnejših časov naprej … 
Pri podeljevanju zakramenta 
svetega krsta je pomembno, da 
smo stvarni in da upoštevamo 
spremenjene okoliščine, v katerih 
živi vedno več kristjanov. To se 
kaže tudi v tem, da se danes več 
kot polovica otrok rodi staršem, ki 
še niso poročeni oz. se za cerkveno 
poroko niso odločili iz različnih 
razlogov. Prav tako številni otroci 
odraščajo v družinah razporočenih 
in ponovno poročenih oz. samo z 

enim izmed staršev. Ob tem 
poudarjamo, da imajo vsi 
krščanski starši ne glede na osebni 
položaj pravico krstiti svoje 
otroke, če le imajo pri tem iskrene 
namene in obljubijo, da bodo po 
svojih najboljših močeh otroke 
vzgajali v veri … 
(Pastirsko pismo za postni čas 2017. Sveti 
krst je Božji dar, odlomki) 
 

Priprava na krst 2017 

10.3. ob 19h, Sevnica 
7.4. ob 20h, Boštanj 
12.5. ob 20h, Sevnica 
9.6. ob 20h, Boštanj 
 

Priprava na zakon 
16. in 23. 3. ob 19h, Boštanj 
4. in 11. 5. ob 20h, Sevnica 
1. in 8.6. ob 20h, Boštanj 

 

Zapisnik srečanja ŽPS, 
9. 2. 2017 

 

Srečanje smo pričeli s kratko refleksijo 
n a  p r e t e k l o  d o g a j a n j e . 
Pregledali smo zapisnik pretekle seje in 
ga potrdili. 
Seznanili smo se z dogodki, ki so pred 
nami: pričevanje »Iz pekla«, blagoslov 
plošče v spomin misijonarju Andreju 
Majcnu, priprava na birmo in obhajilo. 
V postnem času bomo v bogoslužje 
vključili križev pot (peti). Predviden je tudi 
križev pot na Topolovec (3. postna). 
Srečanje smo zaključili z molitvijo za 
naše osebne namene. 

Pripravil: Urban Udovč 
 


