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Napovednik 
 

12. 3. 2. postna. Postni nagovor, g. Miro 
Bergelj  
Romanje na Brezje (odhod 12.30) 

18.3.    Koncert, fantje s Preske in ljudska 
pesem, TVD, 19 

19.3.    3. postna. Postni nagovor, g. 
Robert Smodiš. Pozor! Prva sveta 
maša bo izjemoma ob 8.30! 

25.3.   Gospodovo oznanjenje 
26.3.   4 postna, blagoslov plošče v 

spomin A. Majcnu. Blagoslov 
planincev, Lukovec 

1.4.      SPOVEDOVANJE pred veliko nočjo, 
19h.  
Koncert »za matere in očete«, 
Oktet Jurij Dalmatin, 20h. 

2.4.     5. postna, tiha. Blagoslov 
motoristov, 11h. Križev pot na 
Topolovec, 15h. Radijski misijon, 
radio Ognjišče 

7.4.    Cvetni petek. Spovedni dan. 
Celodnevno spovedovanje, 
Sevnica!  

           Priprava na obhajilo, srečanje s 
starši prvoobhajancev (18h), 
birmancev (19h) 

8.4.    Priprava na obhajilo, 9-12h 
9.4.    Postna, CVETNA, blagoslov zelenja 

po običaju 
13.4.   Predstavitev letošnjih birmancev in 

prvoobhajancev 

16.4. Velika noč 
17.4. Emavs: Kompolje in Šmarčna 
20.4. Srečanje pred birmo: srečanje z 

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

 Skrb za ureditev cerkve: 
12.3. Boštanj 21-30 
19.3. Boštanj 31-40 
26.3. Boštanj 41-50 
2.4. Boštanj 51-60 
 

 Verouk: 
17.3. 5-7r 
24.3. 1-4r 
8. 4. Priprava na obhajilo, 
delavnica, 9-12h 
 

 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 2017 
16. in 23. 3. ob 19h, Boštanj 
4. in 11. 5. ob 20h, Sevnica 
1. in 8.6. ob 20h, Boštanj 

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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VELIKA ! 

 

Kar nekaj zgodb sem poslušal o tem, da 
bo letošnji postni čas nekaj posebnega. 
Niti ne postni čas kot tak, ampak 
pričakovanje Velike noči. In doživetje le 
te. Občutiti jo na lastni koži. 
Posebej se me je dotaknila zgodba 
mamice, ki je ob vseh svojih 
nagrmadenih težavah … prijela svojo 
nekaj mesecev staro deklico za rokico … 
Ja, hotela jo je dati v posteljico, da naj se 
tam izjoka … Pa je rokica deklice 
nenadoma postala čisto mlahava … 
mamica je zgrožena ugotovila, da ji je 
zlomila tako drobceno rokico … 
Ta gospa mi je pred dnevi napisala sms, 
da se pelje tu mimo in da bi se »prišle 
pokazat«. No, tako sem imel to srečo, da 
sem videl to ljubko deklico … Dal sem ji 
blagoslov, jo parkrat poljubil na čelo … 
Držal sem jo za tisto nesrečno rokico … 
veliko občutkov je šlo skozi mene …  
In čutil sem, kako velika bo zanju tokrat 
VELIKA noč … 
Imam pa tudi svojo zgodbo … Nekateri 
ste opazili. Nekaterim sem moral 
povedati, kaj je na stvari, da smo sploh 
lahko komunicirali … Torej, ob hujšem 
prehladu, ki sem ga to sezono staknil …, 
ni ostalo samo pri tem. Nenadoma sem 

postal gluh … Enostavno nisem več slišal 
… Nehote sem že razmišljal, kako bo 
zdaj potekalo življenje. Prva stvar bo, da 
se bo potrebno umakniti iz obveznosti, ki 
zahtevajo pogovor, komunikacijo … Na 
župniji ne bom mogel več delati … 
(Opravičujem se vsem, ki ste v tem času 
imeli občutek, da vas nisem slišal. Res 
vas nisem.) Bal sem se nedelje. Težko je 
imeti mašo, pa ne slišati ljudi v cerkvi, 
oziroma slišati samo oddaljene nerazločne 
glasove … Posebno sem se bal jutrišnje 
nedelje. Z nekaj duhovniki smo zamenjali 
župnije … Bom v Zidanem mostu, Loki, 
Razborju … Lahko samo »odmašujem« in 
grem … 
Kakorkoli … Odzvanja mi sporočilo 
telesa, kaj nočem slišati, s čim se nočem 
soočiti… 
Odzvanja mi psalm: »Ušesa si mi odprl 
…« Včeraj sem začutil, da se mi je 
nekoliko odprlo … Dobesedno. Odprlo se 
mi je uho. Čisto malo, a vendar. 
Zame bo ta velika noč res VELIKA. 
Svari niso tako samoumevne kot se zdi. 
Dobri ljudje, ni vrag, da ne bi v svojem 
življenju našli razlog, da bo velika noč … 
VELIKA. 



Razpored svet ih  maš  
Ne 12.3. 2. POSTNA 

Romanje na Brezje Boštanj 8 
Za župnijo; +Jože Zavrl O, 
Janko Krevel, starši Kus 
+Ivan, Jožefa Stopar 

  Gregorjevo Boštanj 10 +Jože Podlipnik, O 
   Log 8.30 Po namenu 

Po 13.3. Kristina, m Kompolje 18 Po namenu 
   Boštanj 19 +Pepi, Agata Lisec 

To 14.3. Matilda, kraljica Sevnica  12.30 +Zofija Ganc, pogrebna 

Sr 15.3. Klemen Dvoržak, r Boštanj 7 Za župnijo 

Če 16.3. Hilarij Oglejski, š Boštanj 18 
+Drago Gošte, O 
+Francka Kračun  

Pe 17.3. Patrik, š Boštanj 19 +starši Kozorog 
So 18.3. Ciril Jeruz., š Boštanj 7 +Ana Sever, Leopold, Jože 

Ne 19.3. 3. POSTNA Boštanj 
 

8.30 Za župnijo; +Jože, Marija Virant, 
Gašper Sporar 

  Jožef Boštanj 10 +Jožefa, Alojz Lisec 
+Vladimir Šteblaj in starši  

   Log 8.30 Po namenu 

Po 20.3. Klavdija, m Šmarčna 18 
+Darja, Jani Gole 
+Stanislav Levstik, Bernarda 
Košir 

   Boštanj  19 
+Maks, Pavla in Drago 
Redenšek 

To 21.3. Hugolin, em Log 18 +Boris Kožar, 30d 
   Boštanj 19 +Slavko Kovač O, in +Žužek 

Sr 22.3. Lea, spok.   Po namenu 
Če 23.3. Rebeka Libanonska, r Boštanj 18 +Marija Planinc 
Pe 24.3. Dioniz Boštanj 19 +druž. Selak, Jože Mervič 
So 25.3. Gospodovo oznanj. Šmarčna 18 +Marija Suhodovčan, O 

Ne 26.3. 4. POSTNA Boštanj 8 
Za župnijo 
+Jože Šraj, st. Zavrl, Trlep, Marija 
Šoštarič 

   Boštanj 10 +Janez Blatnik O, Neža, Marija, Franc Rupar 
+Ferdinand Androjna, družina Prinčič 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 27.3. Rupert Salzburški, š Šmarčna 18 
+Vera Dobovšek O, Franc in 
sorodniki 

To 28.3. Bojan (Vojan), knez   Po namenu 
Sr 29.3. Bertold, ru   Po namenu 
Če 30.3. Janez Klimak, o Boštanj 19 +Fanika Železnik, Kristina Pfeifer 
Pe 31.3. Modest, š   Po namenu 
So 1.4. SPOVEDOVANJE Boštanj 19 !!! +Pepca Andolšek 

Ne 2.4. 5. POSTNA – TIHA Boštanj 10 !!! 
+Marija Jermančič O, +Petrič 
+Stane Novšak O, Bojan, + Žveglič 
+Janez Kranjc 

   Log 8.30 Po namenu 

   Boštanj 19 +Franc Simončič, Mici Popovič 

   Boštanj 19 +Viktor Gole, Jožefa Knez 
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Obvest i la  
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Božji služabnik  
Andrej Majcen, SDB 

 

Duhovnik: 2. julij 1933, 
Ljubljana 
Misijonski križ: 15. 
avgust 1935, Lj. 
Rakovnik 
Misijonar: 1935-1979: 
Kitajska, Macao, 
Severni Vietnam, 
Hongkong, Južni 
Vietnam, Tajvan 

V domovini - misijonski animator, spovednik: 
1979-1999: Želimlje, Rakovnik 
Umrl: 30. september 1999, pokopan: Lj. Žale 
Postopek za beatifikacijo: Uradni začetek 
24. september 2010, Nadškofija Ljubljana 

Ker je Andrej Majcen deloval tudi na Radni, 
je želja, da se mu postavi spominsko 
obeležje v naši farni cerkvi. Dogodek je 
predviden 26. 03. 2017. Za naš kraj ima ta 
dogodek poseben pomen, saj ste nekateri 
tega gospoda osebno poznali ali se srečali z 
njim. 

Več: http://www.donbosko.si/zivljenjepis-
andreja-majcna  

Molitev za beatifikacijo 
Neskončno sveti Bog. 
Tvoj zvesti služabnik Andrej Majcen, 
misijonar na Kitajskem in v Vietnamu, 
goreč salezijanec in duhovnik, 
je z velikim žarom vsem oznanjal 
evangelij, 
še posebno ubogi in zapuščeni mladini. 
  

Na goro svetosti se je vzpenjal 
z velikodušno dobroto in ljubeznivostjo 
ter s posredovanjem tvojega usmiljenja 
v zakramentu svete spovedi. 
  

Prosimo te, poveličaj ga pred nami na 
čast oltarja. 
Pomagaj nam, da ga bomo vneto 
posnemali 
in tebe iskreno častili. 
Po njegovi priprošnji nas usliši v naših 
potrebah, 
ko te prosimo za… (dodamo namen). 
 

Naj bo tudi naše življenje 
ena sama hvalnica tebi, 
ki si slavljen zdaj in vekomaj. Amen. 

Srečanje ŽPS, 9.3.2017 
 
1. Ob začetku srečanja smo pogledali na 
pretekle dogodke in jih ovrednotili. 

  

2. Seznanili smo se s številnimi dogodki, ki so 
pred nami. Objavljeni bodo v napovedniku. 
Posebej smo se ustavili pri blagoslovitvi 
plošče v spomin Andreju Majcnu. Pripravili 
bomo tridnevnico, ob samem blagoslovu pa 
bomo pripravili tudi pogostitev. Vabljeni k 
sodelovanju. 

 

 3. Župnija Boštanj in Sevnica že več let 
skupaj pripravljata Emavs po veliki noči. Letos 
smo izbrali pohod ob Savi in  sicer iz 
Kompolja na Šmarčno. Prevideno tudi krajše 

bogoslužje in piknik ob Savi. 

 

4.  Ponovno se je odprlo vprašanje otroškega 
kotička v cerkvi. Sklenili smo, da se do 
naslednjega srečanja pripravimo na to temo. 
Veseli bomo tudi predlogov s strani mladih 
staršev. 

 

5.  Pod razno smo se seznanili s predlogom 
iz strani Okiča, da bi premislili glede svete 
maše na Anino nedeljo. Predlog je, da bi bila 
maša popoldan ob 14h, namesto dopoldan. 
O tem se bomo še pogovarjali. Izkušnja 
zadnjih let pa je, da so popodanske maše ob 
nedeljah zelo slabo obiskane. 
 

Pripravila: Jelka Bec   


