
 Veroučne skupine 2018/19: 

1r  - 16 Tatjana Mlakar, Sara Močilar  

2r - 15 Tinkara Udovč, Mark Filip 

        Mlakar 

3r - 23 Franja Povše, Lavra     

         Simončič,  Nina Marin 

4r - 16 Lucija Denžič, Špela Borštnar 

5r - 23 Staša Zgonc, Nejc Jernej 

          Krnc, Hana Androjna  

6r - 17 Maša Orehovec, Tajda Lisec, 

        Brina Dolinšek  

7r -  13 Urban Marolt, Pia Rak  

Hvala vsem mladim, ki ste priprav-

ljeni sodelovati pri katehezi, in hvala 

staršem za podporo! 

 

 V krstu prerojeni: 

Nika Lisec (9.9.2018); Ajlin Šuligoj, 

Anže Žafran (23.9.2018) 

Čestitke in veliko veselja z otroci! 

 

 Sveti zakon sta sklenila: 

Tone Brce in Tjaša Hribar (22.9.2018) 

Žiga Kožar in Neža Zagorc 

(22.9.2018) 

Čestitke mladoporočencem in vse 

blagoslove v življenju!   
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Napovednik 

 

Oktober: mesec rožnega venca 

30.9. 26. nedelja med letom. 

         Žegnanje na Kompolju, 11.15h 

4.10. Srečanje članov ŽPS, 19.30h 

6.10. Zakonska skupina, 20h 

7.10. 26. nedelja med letom. 

 Rožnovenska. Birmanci: Dekanijsko 

 srečanje, Zaplaz, 15.30h 

14.10. 27. nedelja med letom. Romanje 

 župnijskih sodelavcev  

21.10. 28. med letom. Misijonska. 

26.10. Duhovne vaje, birmanci 

 

Predvideni datumi:  

Birma 27.4. 2018 ob 15h  

Prvo obhajilo 28.4.2018 ob 10h 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 

30.9. Dol Boštanj 11-20 

7.10.  Dol. Boštanj 21-30 

14.10. Dol. Boštanj 31-40 

21.10. Dol. Boštanj 41-50 

 

 Verouk 2018/19: 

5.10. 1-4r 

12.10. 5-7r 

19.10. 1-4r 

7.10. Birmanci, Zaplaz, 15.30h  

Birmanske skupine: v dogovoru z 

voditelji skupin 

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

 http://zupnija-bostanj.rkc.si 

Izdaja in odgovarja : Fonzi ŽIBERT župnik, Boštanj 16, 8294BOŠTANJ 
  81 - 49 - 710  (031) 665 - 483  alfonz.zibert@rkc.si 
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Drugi svet  

 

Veš, presunilo me je, je rekel. 

Slučajno sva se srečala na hodniku. Obi-

čajen pozdrav. A nekaj je bilo drugače na 

njem. Nobene spodbude ni potreboval, 

da je začel … 

Presunilo, ja … Veš, prihajam iz bolnice. 

Kot običajno grem po bolniških sobah. In 

v eni me bolnik pokliče in prosi za obha-

jilo. Bil sem začuden, saj je bil ta bolnik 

že nekaj časa v bolnici, pa nikoli ni izrazil 

želje po zakramentih … Še več, bilo je 

očitno, da se posmehuje tistim, ki so želeli 

obhajilo.  No … Uredila sva. Potem sem 

ga naravnost vprašal: 'Kako to, da ste 

želeli prejeti zakramente …?' In mi je 

rekel: 'Veste, pred dvema urama so od tu 

nekoga odpeljali …' 

Drugače je, ko se te dotakne drugi svet … 

Nekaj tega sem občutil na zaključnem 

koncertu Vrtca Ciciban (25.5.2018). 

Med koncertom je na oder prišel Slavko 

Ivančič. Nekako negotov je bil njegov 

korak. Itak sem videl tega človeka prvič 

in mi je deloval malo čudno. Potem je 

rekel samo par besed. Zanimivo, sploh se 

ne spomnim, kaj je rekel … A zven glasu 

je bil tisti, poseben …, da sem dobil kurjo 

polt … Prešinilo me je:  

Ta človek nekaj ve! Nekaj ve!  

Ta občutek se je stopnjeval, ko je začel 

peti in ko je pel z otroci. In potem z dve-

ma vzgojiteljicama. 

Nekaj ve … 

Na koncu sva spregovorila nekaj besed. 

Spet tisti občutek: 

Nekaj ve … Kaj za vraga je tisto …? 

Prišla je vzgojiteljica. Par besed o koncer-

tu. Potem mi mimogrede pove o njegovi 

zgodbi, o nesreči, o stiku s smrtjo, o me-

secu dni v komi … 

Doma sem na spletu prebral naslov ob 

njegovi sliki: Na življenje gledam druga-

če … 

Zdaj razumem, kaj je tisto ... 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 30.9. 
26. med letom  

Hieronim, d 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Vinko Krnc O, +Knez 

      Boštanj 10 
+Stanko Šinkovec O, 

+Šinkovec 

      Log 8.30 Po namenu 

    ŽEGNANJE Kompolje 11.15 

+Judež, Revinšek, Matjaž 

Prosenik;  

+Stegenšek 

Po 1.10. Terezija DJ Log 18 +Boris  Kožar 

   Boštanj 19 +Angelca Zupančič, 7d 

To 2.10. Angeli varuhi Kompolje 18 Po namenu 

   Boštanj 19 Za zdravje 

Sr 3.10. Gerard, o   Konf.: za duhovne poklice 

Če 4.10. Frančišek Asiški, ru   +Franci Žnidaršič  

Pe 5.10. Apolinarij, škof Boštanj 19 Mervič, Selak 

So 6.10. Bruno, ust. kart. Log 19 
+Alojz Lisec, Anton, Marija 

Žnidaršič, O 

Ne 7.10. 
27. med letom 

Sergij, m 
Boštanj 8 

+Angela O, Martin Draksler 

+Marija Jeraj O, Ivan, st. 

Petrič, Bratec 

  ROŽNOVENSKA Boštanj 10 
 +Emil Rupnik, druž. Lisec 

+Ana Novak 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 8.10. Benedikta, m Šmarčna 18 +Ana Revinšek O, Revinšek 

   Boštanj 19 
+Mici Popovič, Franc Si-

mončič 

To 9.10. Dionizij Kompolje 18 Po namenu 

Sr 10.10. Danijel, m   Po namenu 

Če 11.10. Filip, diakon Boštanj 19 +Jože Lindič 

Pe 12.10. Maksimiljan CE, m Boštanj 19 +Stanko Gunstek O in starši 

So 13.10. Fatimska MB Boštanj 8 +Jožica Ravnikar, O 

   Šmarčna 18 +Janko Revinšek 

Ne 14.10. 
28. med letom 

Kalist, pp m 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Jože Šraj O, starši 

Jožefa Lisec O, Alojz 

   Boštanj 10 

+Ivan Rešeta 

Jože Žnidaršič O, Koren, 

Žnidaršič 

   Log 8.30 Po namenu 

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 . 

Romanje sodelavcev 

Dekanijsko romanje župnijskih sode-

lavcev in pevcev bo v nedeljo, 14. 

oktobra. Odhod iz Boštanja 13.10h. 

Vrnemo se v večernih urah. Romali 

bomo v  Ljubljano – duhovni center 

sv. Jožef. Prijavite se čimprej. 

Obvest i la  

3 

Birma in obhajilo 

V tem šolskem letu se pripravlja na 

birmo 31 mladih; 11 jih je iz 8. razre-

da in 20 iz 9. razreda. 

Na prvo obhajilo se pripravljajo otro-

ci iz 3. razreda. Teh je 25. 

Prav je, da se zavedamo, da so za 

dobro pripravo potrebni dobri odno-

si. Vsak na svoj način lahko prispeva, 

da ne bo priprava samo nekaj teh-

ničnega. V pripravo je tako vključena 

župnija, mladi voditelji skupin, bir-

manski voditelji …, vključeni ste star-

ši s svojo podporo, prav tako stari 

starši, botri …  

Izkušnja kaže, da je večji del priprave 

že narejen, če so vzpostavljeni dobri 

odnosi. Vsi bomo v takem vzdušju 

na boljšem. Hvala za vse, kar nare-

dite na tem področju.  

Vse pa vabim k molitveni podpori ... 

 

Srečanje birmancev  

To šolsko leto je predvidena birma v 

celotni naši dekaniji. Uraden začetek 

priprave na birmo bo za celotno de-

kanijo na Zaplazu, v nedeljo, 7. okto-

bra ob  15.30h. Po programu in maši 

bodo pripravniki na birmo (pri nas 8. 

in 9. razred) prejeli birmansko prijav-

nico in  prijavnico za botra. Na prijav-

nicah bodo tudi vse ustrezne infor-

macije. Birmanci povabite na ta do-

godek tudi svoje botre. 

D u h o v n e  v a j e 

Po običaju se mladi v pripravi na 

birmo  udeležijo duhovnih vaj. Du-

hovne vaje bodo 26.-28. oktobra (od 

petka do nedelje), lokacija je Leničev 

dom v župniji Podbočje. Rezervirajte 

si ta čas za duhovne vaje. Podrob-

nosti še sledijo. 

Molimo. Bog, naš Oče. Sveti 

Duh nas razsvetljuje in uči. Naj 

nam pomaga, da bomo v življe-

nju spoznali, kaj je prav, in vse-

lej radi sprejemali njegove spod-

bude. Po Kristusu, našem 

Gospodu. Amen. 


