
 Skrb za ureditev cerkve: 

16.6.Radna 

23.6. Konjsko 

30.6. Jablanica 

 7.1. Boštanj 1-10 

 

 Počitnice in nedelje: 

Nedeljske svete maše v času počit-

nic bodo: v soboto, na predvečer ob 

19h, v nedeljo ob 8h zjutraj. Izberite 

si torej ali večerni ali jutranji termin.  

Običajne svete maše ob 8h in ob 

10h bodo spet po 15. avgustu. 

 

 

 

 

 

 

 V krstu prerojeni: 

 Oskar Črtalič, Boštanj 42a (9.6.2019) 

 Čestitke! Veliko blagoslova in veselja 

 z otroci! 

 

Dekanijsko romanje  

Na Bavarsko poromamo od 26. do 

28. septembra. Cena 279€. Prijava v 

župnijskih uradih dekanije. Program 

in podrobne informacije najdete v 

Gospodovem vinogradu. 
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Napovednik 

 
16.6.Nedelja Sv. Trojice.  

 Srečanje krajanov, KO RK Boštanj, 

 14h, TVD 

 Letni koncert MePZ Zvon, Grad 

 Sevnica, 19h 

20.6.Sv. Rešnje Telo in Kri. Po maši bomo 

 prejeli blagoslov z Najsvetejšim 

22.6.Pohod po poti Antona Umeka – 

 Okiškega, ob 9h (gasilski dom) 

23.6.12. nedelja med letom. Zunanja 

 slovesnost v čast sv. Rešnjemu 

 Telesu; procesija 

24.6. Rojstvo Janeza Krstnika, kres 

25.6. Dan državnosti 

26.6. Ministrantski dan, Čatež (odhod 

    ob 10h) 

27.6. Sveta Ema Krška, kneginja 

28.6. Srce Jezusovo 

29.6.Peter in Pavel, praznik   

 Marijino Brezmadežno srce 

30.6. 13. nedelja med letom, sveta maša 

 samo ob 8h  

21.7.Nedelja Marije Magdalene

 Žegnanje na Lukovcu 

28.7. Anina nedelja. Žegnanje na Okiču, 

 sveta maša ob 11h 

26.8. Oratorij 2019, začetek 

30.8. Sklep oratorija 2019 

 

O kresi se dan obesi. 

(ljudski pregovor) 
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Kaj ste pisali? 

 

Se spomnite, kaj ste napisali?!, je rekel. 

Navihano se mi je smehljal. Dobil me je. 

Ostal sem popolnoma brez besed. Zme-

den in zbegan. 

Navihano kot je začel, je zabil še zadnji 

žebelj v krsto: Nasmehnili bi se vam … Se 

spomnite, a? V uvodniku ... 

Še zdaj vidim ta njegov nasmeh. Mislil 

sem si, ej, tudi če nič ne rečeš, kapiram. 

In priznam, malo mi je godilo … Vau, 

moje uvodnike celo kdo prebere! 

Bila je tista nedelja, ko je bilo vsega na 

kupu. Zvečer potem še zaključek zakon-

ske skupine in sočasno tudi srečanje v 

pripravi na oratorij. In tam se je zgodilo. 

Mladi so pripravljali program. Med dru-

gim so razvijali misel o snemanju orato-

rijskega filma. O Petru Klepcu. Film? 

Svašta!? No, priznam, ideja mi je bila 

všeč. Ampak, samo ideja! Tile pa so zdaj 

resni! Na vrhuncu debate se mi je zdelo 

pametno, da zadržim stvari. In tako pame-

tujem; kako je to zahtevno, šlo bo ogrom-

no časa in energije, dobro je premisliti., ...  

Skratka, potegnil sem zavoro. In to iskre-

no, saj snemanje filma (in to v petih de-

lih) res ni mačji kašelj. 

Nastala je zanimiva tišina. Pogledi so 

drseli. Kot bi se ti pogledi tiho dogovarja-

li, kako me bodo, hmm … 

In potem ta navihanec, kot bi govoril v 

imenu vseh: Se spomnite, kaj ste napisali 

v uvodniku?  

No, kakorkoli, dobil me je, dobili so me 

… Pa še vesel sem, da so me! 

Z vsemi temi občutki sem včeraj sprem-

ljal valeto. Koliko energije, ustvarjalnosti 

in navihanosti. Koliko tistega …, ni nam 

težko … 

In ko jim skušaš dopovedati, da pa so 

kakšne stvari težke, se zgodi kot se je 

meni tisto nedeljo … 

Nasmehnili so se mi.  

Ne vprašajte me, kako to vem. 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 16.6. SVETA TROJICA Boštanj 8 
Za župnijo; +Anton Simon-

čič, +Simončič 

  Beno, škof Boštanj 10 

+Bojan, Stane Novšak, 

Žveglič 

+Jožefa Gunstek, Dol. B. 

   Log   Po namenu 

Po 17.6. Rajner Kompolje 18 
+Matjaž Prosenik O, An-

ton, Mihaela Judež 

To 18.6. Gregor Barbarigo, š Stopno  Za zavedanje življenja 

Sr 19.6. Nazarij, š   +Franc Simončič 

Če 20.6. 
Rešnje telo in kri;  

Adalbert, š 
Boštanj 19 

V zahvalo 

Za zdravje 

Pe 21.6. 
Alojzij Gonzaga, 

red. 
Boštanj 8 Za vse rajne 

So 22.6. Tomaž More Boštanj 16 Poročni obred 

   Boštanj 19 

+Renata Levstik, Alenka 

Šet 

Za domovino 

Ne 23.6. 
12. navadna nede-

lja 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Vid, Ana Ribič 

+Boris Korez, O 

  Jožef Cafasso, r Boštanj 10 

+Slavica Erjavec in starši, 

Peter Rot 

+Minka Možic, O 

   Log  Po namenu 

Po 24.6. Rojstvo J. Krstnika Kompolje 18 
+Alojz, Ljudmila, Mihael 

Stegenšek 

   Log 19 +Ana Šircelj, O 

To 25.6. 
Viljem; dan držav-

nosti 
  +Pepca Andolšek 

Sr 26.6. Vigilij (Stojan), škof Boštanj 19 +Alojz Felicijan, O 

Če 27.6. Ema Krška, kneginja   Še prosta 

Pe 28.6. 
Srce Jezusovo 

Irenej, š, m 
Boštanj 19 +Ana Novak r. Seničar 

So 29.6. Peter in Pavel, ap. Boštanj 19 +Stanko Marolt, +Marolt 

Ne 30.6. 
13. navadna nede-

lja 
Boštanj 8 

+Stanislav Možic, O 

+Tinca, Franc Pfeifer, Her-

mina Kadilnik, O 

   Log  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 . 

Obvest i la  
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Srečanje ŽPS, 13. 6. 2019 
 

Zadnje srečanje članov ŽPS pred 

počitnicami je potekalo na Logu. Zbrali 

smo se v cerkvi Najdenja svetega križa. 

Srečali smo se z zelo zanimivimi svetniki 

in priprošnjiki v stiski, ki se nahajajo v 

cerkvi.  

Začetni del v cerkvi smo zaključili z 

osebno in skupno molitvijo. 

Srečanje smo nadaljevali na vrtu pri 

članici ŽPS. Ob skupnem druženju smo 

se seznanili z glavnimi dogodki, ki se 

bodo odvijali v počitniških mesecih 

(prazniki, žegnanja, oratorij). Po običaju 

bodo objavljeni v našem napovedniku. 

   

Ministrantski dan 

 

Tudi letos pripravljamo ministrantski dan 

- kopanje v Čateških Toplicah in sicer v 

sredo, 26.junija. To je majhna zahvala 

ministrantom in ministrantkam za 

njihovo sodelovanje pri bogoslužju. 

Odhod izpred cerkve v Boštanju je ob 

10h. Iz Čateških Toplic odidemo nazaj 

okrog 16h, okrog 17h je predviden prihod 

domov. 

PRAZNIKI 

 

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi bomo 

letos v Cerkvi praznovali v četrtek, 20. 

junija 2019. Na ta dan obhajamo Jezu-

sovo navzočnost v zakramentu sv. Reš-

njega telesa in krvi – evharistije, ki je 

središče krščanske vere in zakramental-

nega življenja vernih. Na praznik so po-

nekod v navadi različne oblike procesij, s 

čimer verniki tudi navzven pokažejo svo-

jo vero. Praznik je zapovedan, zato se 

katoličani ta dan udeležijo bogoslužja. 

Praznik nima stalnega datuma, saj je 

določen glede na praznik velike noči in 

ga obhajamo v četrtek drugi teden po 

prazniku binkoštih. 

Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega 

telesa in Rešnje krvi obhaja Cerkev slo-

vesni praznik Srca Jezusovega. Letos je 

to 28. junija. Praznik skuša prodreti v 

globino in notranje jedro Kristusove 

skrivnosti.  

24. junija praznujemo slovesni praznik 

rojstva Janeza Krstnika. V koledarju 

cerkvenega leta se slovesno spomi-

njamo rojstva dveh oseb, ki sta najpo-

membnejši v zgodovini odrešenja: 

učlovečenega Božjega Sina Jezusa 

Kristusa (na božič, 25. decembra) in 

njegove deviške matere Marije (8. 

septembra). Edini svetnik, čigar roj-

stvo Cerkev proslavlja s posebnim 

praznikom, je Janez Krstnik, Jezusov 

predhodnik. Njegova vloga je posebej 

pomembna ob prehodu iz Stare v No-

vo zavezo, saj Janez Krstnik velja za 

angela glasnika pred Mesijo. 


