
4 

Napovednik 
 

11.2. 6. nedelja med letom. Svetovni dan 
bolnikov 

14.2. PEPELNICA. Obred pepeljenja. 
Začetek postnega časa 

15.2. Srečanje ŽPS 
18.2. 1. Postna. Obred pepeljenja 
25.2. 2. Postna. 
 

 Skrb za ureditev cerkve: 
11.2. Boštanj 1-10 
18.2. Boštanj 11-20 
24.2. Boštanj 21-30 
4.3. Boštanj 31-40 
 

 Verouk: 
16.2. 4-6r 
23.2. 1-3r 
2.3. Počitnice 
Birmanci: po skupinah 
 

 Katehumenat: 
Priprava na prejem zakramentov za 
odrasle in s tem priprava na 
krščansko življenje, bo potekala v 
župniji Mirna.  
Vpis do 18. marca 2018! 
PRIJAVE IN INFORMACIJE:  
g. Robert Hladnik, 041/751-513, 
zupnija.mirna@siol.net  

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 

Napovednik  
 Darovi: 

Puščica 28.1. 182,81€ 
Puščica 4.2.   128, 05€ 
Sedežnina 2018  280€ 
Bog povrni za vaš dar! 

 

  Zaspali v Gospodu: 
     +Anton Koprivc, r. 24.5.1935, bival 

Clevelandska ul., Ljubljana. 
Za svete maše so darovali: hči 
Justina z družino; družina Tihole, 
Šmarje-Sap; Janez Hoćevar, Šenčur.  

        
       Na pepelnično sredo se po cerkvah 

v s a k o  l e t o  o p r a v l j a  o b r e d 
pepeljenja. Duhovnik verniku na 
glavo simbolno posuje blagoslovljen 
pepel, s čimer se pokaže notranja 
r a z p o l o ž l j i v o s t  v e r n i k a  z a 
spreobrnjenje oziroma poboljšanje 
živl jenja. Duhovniki in ostali 
bogoslužni sodelavci v postnem 
času nosijo bogoslužna oblačila v 
vijolični barvi …  Postni čas je 
spokorni čas in obdobje priprave na 
Veliko noč. Kristjani v tem času pri 
bogosluž ju in  zasebno več 
p r e m i š l j u j e m o  o  p o m e n u 
Kristusovega trpljenja in njegove 
smrti na križu ter o njegovi 
velikonočni zmagi življenja nad 
smrtjo. 
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Priznanje 

 

Rekel je, da bi rad nekaj povedal. Stopil 
je do mikrofona. 
Bil je kratek. 
Zahvalil se je za priznanje. In povedal, 
da brez sodelovanja, brez soglasja, se ne 
bi dalo dobro delati. Potem je utihnil. 
In nadaljeval, da brez sodelovanja 
doma, brez soglasja doma, se pa sploh 
ne bi dalo delati. 
Malo smo se namuzali tej ugotovitvi 
… Morda je bilo čutiti tudi malce 
zadrege, saj smo se po moje kar vsi 
prepoznali v tem, da radi spregledamo 
tisti naš »doma«. 
Gospod, ki je sedel zraven mene, je 
šepnil: »Ja, da te doma pustijo, sicer ne 
moreš nič …« 
Večer, ki mi je dal misliti. 
Misli so me popeljale v številne  
zgodbe. Nehote se mi je prikradla v 
misel podoba izpred več let. Po 
naključju sem se srečeval z zelo 
premožnim gospodom. Rad se je bahal. 
S premoženjem, posli, potovanji, 
luksuzom vseh vrst. Imel je izredno 
marljivo ženo, ki je cele dneve delala za 
podjetje in vsi so vedeli, da za vsem 
uspehom stoji ona. Toda namesto 
priznanja je od soproga dobivala 
poniževanje in še kakšno klofuto za 

povrh. 
Pripovedujem v preteklosti, ja, res. 
Nekega lepega dne je namreč gospa 
pustila vse in se z otroci odselila. 
Skorajda z istim dnem se je večina 
poslov začelo rušiti kot hišica iz kart. 
Gospod je bil tako obupan, da je na 
vsak način hotel dobiti »svojo« gospo 
nazaj, vsaj kot delavko, da bi mu 
peljala posle kot poprej. Šele takrat se je 
zavedel, kar so vedeli vsi. 
Posutje pepela je preventivno dejanje. 
Da bi se prebudil, zavedel, da tvoja 
dejanja le niso tak presežek kot včasih 
(ne)hote pomisliš. Da imaš podporo: 
doma, v občestvu, s prijatelji, z Bogom.  
Brez te podpore …, ja, bi bile stvari 
drugačne. 
 
Ja, nasmeh …,  
je znak,  
da smo se  
zavedli tega,  
dobri ljudje.    
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Razpored svet ih maš  
Ne 11.2. 6. nedelja med 

letom 
Boštanj 8 Za župnijo: +Marija Šoštarič, 

st. Zavrl, Stanislav Možic 

  Lurška Mati Božja,  
dan bolnikov 

Boštanj 10 +Franc, Terezija Ganc, O 
+Fanika, O in Karel Zalokar 

   Log 8.30 Po namenu 
Po 12.2. Humbelina, r Boštanj 13.30 +Anton Koprivc, pogrebna 
   Log 17 +Boris Kožar, O 

   Boštanj 18 +Angela Možic r. 
Cimperšek 

To 13.2. Sholastika, 
redovnica 

Kompolje 17 +Železnik in Pavla Novšak  

   Šmarčna 18 +Pavel Prebejšek O in 
sorodniki 

Sr 14.2. 
PEPELNICA 
Valentin, m Boštanj 18 +Gregor Gorenc  

+Marija Rak r. Sirk 
Če 15.2. Klavdij, r Boštanj 19 Za zdravje 
Pe 16.2. Julijana, m Boštanj 8 +Agata, Pepi Lisec 
So 17.2.  Aleš, spok.   Za vse rajne 

Ne 18.2.  1. POSTNA Boštanj 8 Za župnijo: +Franc Vovk O, 
Pavle, starši Klanšek 

  Jedrt, red Boštanj 10 

+Majda Redenšek, O 
+Ana, Jože Pfeifer 
+Melita Povšič, za usl. 
prošnjo 

   Log 8.30 Po namenu 
Po 19.2. Bonifacij, šk Log 17 + Franc Pavkovič 

   Boštanj 18 +Pepca Andolšek 
To 20.2. Leon Čudodelnik Boštanj 8 +Anton Koprivc, 7d 
   Kompolje 17 Po namenu 

Sr 21.2. Irana (Mira), dev Boštanj 18 +Slavica O, Betka Rupar 
+Alojzija Podlogar 

Če 22.2. 
Sedež apostola 
Petra Boštanj 18 

+Franc, Ana Simončič, 
Terezija Kladič 
+Milena, MilanPoljšak 

Pe 23.2. Polikarp, š Boštanj 8 Za vse rajne 
So 24.2. Matija, apostol   Po namenu 

Ne 25.2. 2. POSTNA Boštanj 8 Za župnijo: +Ivan Možic 
+Marija, Štefan Koštrun 

  Robert, d Boštanj 10 +Matija, Marija Jermančič, 
Petrič; +Matija, Ana Kuhar 

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   
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nas. Krstni odnos s Kristusom je treba 
oživljati, očiščevati in negovati, sicer 
nas ovinki življenja zagotovo 
oddaljijo od njega. Sveti krst ne 
zadošča za polno življenje vere, kajti 
tudi novo življenje potrebuje hrano. 
Obhajanje svete maše, poslušanje 
Božje besede z odprtim srcem ter 
pogost in hvaležen prejem obhajila 
nam namreč omogočajo, da vedno 
bolj postajamo to, v kar smo bili 
prerojeni v svetem krstu … (I. del) 
 
Odprtost cerkvenega občestva je 
danes še posebej temeljnega 
pomena. Bolj kot v preteklosti se je 
treba veseliti tistih, ki se želijo 
približati in zaživeti globlje versko 
življenje. Treba jim je iti celo 
naproti. Največkrat se ljudje 
približajo Cerkvi ob spletanju 
preprostih človeških vezi. Ko se 
počutijo v občestvu sprejete in 
dobrodošle, samodejno zaživijo 
tudi polnejše versko življenje. Po 
drugi strani pa tisti, ki se čutijo s 
strani kristjanov obsojani in 
izključeni, zelo težko preidejo k 
rednejši verski praksi. Zato je 
odločilen pristen, prisrčen in odprt 
človeški odnos. Cerkev je najprej v 
medsebojnih odnosih, šele nato v 
strukturah … (II. del) 
Celotno pismo najdete na spletni 
povezavi: 
http://katoliska-cerkev.si/pastirsko-pismo-

Postni čas 
 

V postni čas vstopamo na pepelnično 
sredo. Po običaju bo pri maši obred 
pepel jenja kot  začetno dejanje 
spokornosti. Ta obred bomo obhajali 
tudi na prvo postno nedeljo, da imate vsi 
možnost na simbolni način vstopiti v 
postni čas. 
Druga skupna bogoslužna spodbuda bo 
peti križev pot, ki ga bomo doživljali ob 
nedeljah. 
 

»…in tvoj Oče, ki vidi na 
skrivnem ti bo povrnil« 

(Mt 6, 4b). 
 

Pastirsko pismo za 
postni čas 2018 

 

Letošnje pismo obravnava dve temi: 
1. Po evharistiji postajamo Božji 
domačini 
2. Prenos vere je skrb celotnega 
občestva 
V lanskem pastirskem pismu smo 
razmišljali o zakramentu svetega 
krsta. Poudarili smo pravico vsakega 
otroka ali odraslega do krsta, ne 
glede na težavnost ali nepopolnost 
družinskih razmer, v katerih se 
nahaja. Krst namreč pomeni vstop v 
svet vere, najosnovnejši dostop do 
Božje ljubezni … Če pomeni sveti krst 
začetek poti vere, potem je zakrament 
svete evharistije njeno bistveno 
nadaljevanje. Evharistija hrani, krepi, 
poglablja in varuje krstno življenje v 


