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Napovednik 
 

2.4. 5. postna, tiha. Blagoslov 
motoristov, 11h (po maši)  

        Križev pot na Topolovec, 15h. 
Radijski misijon, radio Ognjišče 

7.4. Spovedni dan. Cvetni petek. 
Celodnevno spovedovanje, Sevnica 
(8h-19h)!  

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

8.4. Priprava na obhajilo, 9-12h 
9.4. 6. Postna, CVETNA NEDELJA, 

Pasijon, blagoslov zelenja; pri drugi 
maši s procesijo. Dar za oljke. 

        Blagoslov kolesarjev, Šmarčna, 15h 
13.4.VELIKI ČETRTEK. Predstavitev 

prvoobhajancev in birmancev. 
Srečanje s člani ŽPS ter ključarji 

14.4.VELIKI PETEK.  
Obredi in križev pot, peti 

15.4.VELIKA SOBOTA. Blagoslov ognja 
ob 7h, blagoslovi jedil po običaju, 
zvečer vigilija 

16.4. VELIKA NOČ, vstajenjska procesija 
ob 7h, ofer pri obeh mašah 

17.4. Velikonočni ponedeljek.  Maši ob 
8h (Boštanj) in 10h (Topolovec. 
Romanje - Emavs – Kompolje in 
Šmarčna (11h) 

20.4.Srečanje pred birmo: srečanje z 
birmovalcem 

22.4.Sveta birma, 15h 
23.4. Sveto prvo obhajilo, 10h 
         Romanje članov ŽPS na Zaplaz 

 Skrb za ureditev cerkve: 
2.4. Boštanj 51-60 
9.4. Boštanj 61-70 
16.4. Boštanj 71-80 
23.4. Starši prvoobhajancev in 
birmancev 
 

 Verouk: 
7.4. 1-4r (16-18) 
14.4. 5-7r, ob 18h verouk, 19h obredi 
8.4. Priprava na obhajilo, delavnica, 
9-12h 
Veliki petek: vsi vabljeni k obredom  
 

 Spovedni dan 
Cvetni petek, 07. aprila 2017: od 
8h do 19h v Sevnici 
 

 V krstu prerojeni 
Ana Podlogar, Jablanica 25;  
Leja Oblak, Kompolje 20 (12. 03. 
2017) 
Čestitke in veliko veselja! 
 

 Zaspali v Gospodu 
Zofija Marolt r. Železnik,  
r. 13. 07. 1926, bivala Dolenji 
Boštanj 25.  
Naj počiva v miru. 
Svojcem iskreno sožalje. 
Za svete maše so darovali:  
Mimi Šuster, Enka in Lojze Rupar.
Bog povrni! 

Boštanjski zvon, glasilo župnije  Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098 
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INFARKT 

 

Trgovina. 
Zagledam ga in rečem: »O, kako vam gre 
…?« 
Imel je tisti pogled, ki govori: »Zdaj vem, 
uspelo mi je, uspelo!« 
Njegove besede so bile nenavadno 
mehke in tople, ko je govoril: »Lahko 
rečem, da sem vesel, da sem tukaj …« 
Vedel sem, nekaj je zadaj.  
Sam je nadaljeval: »Infarkt.« 
Nobene žalosti ni bilo v tej besedi. 
Zmedlo me je, priznam. 
Čutil sem en dobrohoten odtenek v 
njegovem glasu:  
»Zdaj drugače gledam na stvari, čisto 
drugače …«  
Potem je pripovedoval, kako je takoj 
zatem naredil oporoko …, da ne bo 
njegova sopotnica imela težav … Uredil 
je še nekaj drugih stvari … 
Stala sva tam … okrog naju trgovski kaos 
… midva pa o stvareh, ki štejejo … o 
dneh, ki niso samoumevni … o ljudeh, ki 
so nam blizu … o stvareh, ki navdušujejo 
…  o drugačnem pogledu na vse … o 
tem … čutiti, čutiti, čutiti  …  
Ta gospod bo vedel, kaj je Velika noč ... 
Mislim pa tudi na gospo, ki ve, kaj je 
Veliki petek. 

Nekega dne je dobila objem. Doživela je 
šok, čustveni infarkt. Potem je tisti osebi 
napisala: 
Še danes mi ni jasno, zakaj ste me objeli! 
Ne vem, kaj sem naredila, da sem si to 
prislužila!? Objem, stisk ..., to si je bilo 
potrebno izboriti, izpolniti vsa 
pričakovanja, poželenja ... Kolikokrat sem 
prosila, da bi me mama vzela k sebi ..., 
izpolnila sem vse ... Včasih je počepnila, 
razprla roke in rekla: pridi ... Vsa vesela 
sem pritekla k njej v objem … 
Pogostokrat se je zgodilo ... Pritekla sem 
k njej, ko se je začela režati na vso 
moč ... in tik preden sem prišla do nje, 
vsa vesela, da sem dočakala svoj trenutek, 
se je umaknila in pripomnila: za to bo pa 
potrebno kaj več narediti ... Preprosto mi 
ni jasno, da me nekdo samo objame, 
stisne … 
To je prava Velika noč, ko ne stečeš v 
prazno.  
Gospod, gospa! Smo skupaj, povezani ...  
Čakamo na objem … Velike noči …  
Dobri ljudje, morda se boste spraševali, s 
čim ste si zaslužili to Veliko noč … 
Želim, da bi preprosto čutili, ko vas 
objame ...  In se nasmehnili … 



Razpored svet ih  maš  
So 1.4. SPOVEDOVANJE Boštanj 19 +Pepca Andolšek 

Za župnijo 

Ne 2.4. 5. POSTNA – TIHA Boštanj 10!!! 

+Marija Jermančič O, +Petrič 
+Stane Novšak O, Bojan, + 
Žveglič 
+Janez Kranjc 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 3.4. Rihard (Riko), š Kompolje 18 +Cenko Judež O, Mihaela, 
Anton 

   Log 19 +Alojz Žnidaršič  
To 4.4. Izidor Seviljski,  š cu Boštanj 19 Za župnijo 

Sr 5.4. Vincencij Ferrer Boštanj 19 +Zofija Marolt, 7d 

Če 6.4. Irenej Sirmijski š, m Log 18 +Marija in Jože Novšak 

   Boštanj 19 +Franc, Ivanka Povše, Ivan 
Dolničar 

Pe 7.4. Janez de la Salle, d Boštanj 8 +duhovniki naše župnije 
So 8.4. Julija, vzg. Boštanj 18 +Tanja, O in starši Bizjak 

Ne 9.4. CVETNA NEDELJA Boštanj 8 
za župnijo 
+pevci svetega Jurija 
+Anica Možic 

  BLAGOSLOV ZELENJA Boštanj 10 
+Stanislava, Andrej Kozinc 
+Škulj, Kuhar 
+Kurt Stauder, O 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 10.4. Domen, m Kompolje 18 +Antoni ja Jeraj,  Franci 
Vrtovšek 

   Log 19 +Nada Sinkovič 

To 11.4. Stanislav , š Boštanj 19 +Ivan Lužar 

Sr 12.4. Zenon Veronski, š Boštanj 19 +Rozalija Škrajnar 

Če 13.4. VELIKI ČETRTEK Boštanj 19 Za družine prvoobhajancev in 
birmancev 

Pe 14.4. VELIKI PETEK Boštanj 19 OBREDI 

So 15.4. VELIKA SOBOTA Boštanj 19 +Franc Simončič 

Ne 16.4. VELIKA NOČ Boštanj 7 za župnijo 

   Boštanj 10 
+Emil Rupnik 
+Jože Žnidaršič O, Žnidaršič, 
Koren 

Po 17.4. Vel. ponedeljek  Boštanj 8 +Alojz Lisec 

   Topolovec 10  Po namenu darovalca 
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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 . 

Velikonočni  prazniki  
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VELIKI ČETRTEK 
 

Spominjamo se ustanovitve svete maše 
in mašniškega posvečenja. Pri slovesni 
maši  bo predstavi tev  le tošnj ih 
prvoobhajancev in birmancev. Po maši 
neuradno in krajše srečanje župnijskih 
sodelavcev. Pri tem srečanju se želim 
zahvaliti sodelavcem za pomoč in 
moralno oporo.  
 

VELIKI PETEK 
 

Spominjamo se 
 Jezusovega trpljenja in 
smrti na križu. V spomin na 
Jezusovo krvavo daritev 
beremo pasi jon,       
obhajamo češčenje 
križa in molimo/
pojemo   križev 
pot. 
Dan strogega posta. 
 
 

VELIKA SOBOTA 
 

Ta dan se Cerkev mudi pri Jezusovem 
grobu in premišljuje njegovo trpljenje in 
smrt. 
Blagoslov ognja ob 7h. Ministranti in 
drugi ga ponesete po domovih. 
Dan čaščenja Najsvetejšega in molitve 
pri Božjem grobu. Skupno čaščenje 
Najsvetejšega bo pri blagoslovu ob 15h. 
Zvečer slovesno obhajamo velikonočno 
VIGILIJOO. 

Blagoslov jedil 

VELIKA NEDELJA 
Spominjamo se Jezusovega vstajenja od 
mrtvih. Zjutraj ob 7h vstajenjska  
procesija po krajevnih običajih.  
V cerkvi zahvalna pesem, 
blagoslov, nato slovesna 
sveta maša in po običaju 
darovanje. 
Na velikonočni 
ponedeljek bomo 
poromali: 
- Na Topolovcu bo 
maša ob 10h 
- Romanje župnij 
Boštanj in Sevnica: Na 
Kompolju se zberemo ob 
11h, po kratkem bogoslužju 
gremo do cerkve na Šmarčni. Piknik v 
naravi, malica iz popotne torbe.   

8.30 - Vitovec 11.00 - Lukovec 
9.00 - Okič 11.30 - Konjsko 
9.30 - Šmarčna 15.00 - Boštanj 
10.00 - Kompolje 19.00 - Boštanj 
10.30 – Log  


