
 Priprava na zakon: 

Sreda 11.9. in 18.9. ob 19.30, Boštanj 

Na srečanje se je potrebno prijaviti. 

 

 V krstu prerojeni: 

Gaber Kmetič, Mrtovec 1 (22.6.) 

Ema Strnad, Okroglice 2 (4.8.) 

Čestitke in veliko veselja z otroci! 

 

 Sveti zakon sta sklenila: 

Kmetič Jurij in Kmetič (Pavlič) Tanja 

(22.6.) 

Teraž Davor in Kunšek Aleksandra 

(27.7.) 

Obilo blagoslova! 

 

 Zaspali v Gospodu: 

+Romih Antonija r. Mrgole, r. 29. 12. 

1934, bivala Dolenji Boštanj 89. 

Naj počiva v miru. 

Sožalje domačim in sorodnikom. 

 

 Darovi za svete maše: 

ženski pevski zbor Azalea, Ganc 

Stanka z družino, družina Pavlič-

Šeško, Lidija in Rudi Kocjan, Alojz in 

Marjeta Mrgole, Kovačevi iz Jablani-

ce, družina Plahutnik – Šentvid, prija-

telji iz sosednje ulice, Cvetko Mlakar 

(Šentjur), Anton Mlakar z družino 

(Kalobje), družina Androjna, Rogači-

ce (2M). 

Bog povrni vsem darovalcem! 
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Napovednik 

 

14.8. Romanje na Zaplaz. Ob 20h 

 procesija s Čateža, nato sv. maša  

15.8. Marijino vnebovzetje.  

 Romarske maše. Topolovec ob 10h 

 Blagoslov zelišč pri obeh mašah 

17.8. Jernejev shod, Žalostna gora, 20h 

18.8. 20. nedelja med letom, žegnanje v 

 Loki 

25.8. 21. nedelja med letom, maše ob 

 8h in 10h 

26.8. Oratorij 2019, začetek 

28.8. Duhovna obnova za duhovnike,      

Sveti Duh, 10 

29.8. Romanje bolnikov in starejših,  

Zaplaz (9.30) 

30.8. Sklep oratorija 2019 

1.9. 22. nedelja med letom, angelska 

26. – 28. septembra 2019 – romanje v 

 Altoting - nemški Lurd 

 

 Bavarska 

Za dekani jsko romanje na 

Bavarsko, ki smo ga napovedali 

spomladi, se še lahko prijavite. 

O b i s k a l i  b o m o  n e k a t e r e 

pomembne romarske kraje ( Ettal, 

Wies, Altötting.), si ogledali kulturne 

znamenitosti in obiskali velič astne 

gradove. Rok za prijave je 20.8. 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 

18.8. Boštanj 61-74 

25.8. Dolenji Boštanj 1-10 

1.9. Dolenji Boštanj 11-20 

Boštanjski zvon, glasilo župnije  Boštanj            Vsi podatki so namenjeni interni rabi Župnije Boštanj 
Internet stran :  http://zupnija-bostanj.rkc.si      TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098 

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

Napovednik  

leto XXX             AVGUST   2019              številka 16 

1857 1509 

1 

TREBIŽAT 

 

Po razgretem asfaltu, v tisti 

kamniti vročini sem stopal proti 

cerkvi. Bilo je blizu 40 stopinj. 

Nehote me je v mislih zaneslo 

nekaj ur nazaj … In občutil sem 

kot bi me začelo prijetno hladiti. 

Hmmm, kaj se je zgodilo? 

Resnično, pred par urami smo 

bili ob reki Trebižat. Pripekalo je 

… Pred nami pa voda, kristalno 

čista, slapovi, tolmunčki, zaliv-

čki, celo peščeni otoček. In – 

čof! – v vodo. Bila je hladna, a 

kako dobro je dela! Zame sicer v 

v običajnih razmerah veliko pre-

mrzla, ampak v tisti vročini se 

je telo enostavno želelo ohladiti. 

S prijetno ohlajenim telesom 

smo se vračali v Medjugorje. 

Tam nas je spet objela tista 

kamnita in asfaltna vročina. Po 

krajši pavzi sem se napotil proti 

cerkvi. No, takrat sem občutil 

tistih blizu 40 stopinj. Takrat 

sem se spomnil na reko, na vo-

do, ki me je stresla od hladu. 

Samo bežen spomin, bilo je do-

volj, in prijetno me je pohladilo 

po telesu. 

Nehote me je zaneslo na duhov-

no polje. Ko se me dotakne du-

hovno doživetje in ga začutim 

na telesu, tako da me strese …, 

je dovolj samo spomin. In osve-

žitev je tu. 

Spomnite se na kakšno romanje, 

potovanje, molitev, mašo, na 

tisti moment, ko vas je streslo, 

na telesu streslo. In razumeli 

boste. 
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Razpored svet ih  maš  

Če 15.8. 
VELIKI ŠMAREN 

Blagoslov zelišč 
Boštanj 8 

+Angela, Martin Draksler 

+Pepca Andolšek 

Za duše v vicah 

  Blagoslov zelišč Topolovec 10 +Jožefa, Anton Lipar, O 

Pe 16.8. Rok, spokornik Boštanj 19 
+Ivana Kovač 

+Antonija Štamcar 

So 17.8. Evzebij, pp Boštanj 14.30 Poročni obred 

   Boštanj  19 Za župnijo 

Ne 18.8. 
20. navadna, 

Helena (Alenka) 
Boštanj 8 

+Ana Simončič O, Franca, 

Terezija Kladič 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 19.8. Janez Eudes, d Log  18 
+Martin Zorc, O 

+Franc Kragl, O 

   Boštanj 19 +Uroš šunta, pogrebna 

To 20.8. Bernard, opat  16 +uroš šunta, pogreb 

   Kompolje 18 +Petek, Podpadec  

   Boštanj 19 +Antonija Romih, 7. dan 

Sr 21.8. Pij X. Boštanj  Za vse rajne 

Če 22.8. Marija Kraljica   Po namenu 

Pe 23.8. Roza iz Lime Boštanj 19 +Alojz Novšak, O 

So 24.8. Jernej Boštanj 19 

Za župnijo 

+Matija O, Marija Jermančič, 

Petrič 

Ne 25.8. 21. navadna Boštanj 8 
+Stanislav Možic 

+Ana Novak O, Stanko  

  Ludvik IX. Boštanj 10 

+Stane Marolt 

+Mihaela Lisec 

+Roman Novšak, r.d. 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 26.8. Zefirin, pp Log 18 
+Milan Lisec 

+Alojz Lisec 

   Boštanj  19 +Jože Kantužer  

To 27.8. Monika Kompolje  18 +Martin Kozinc o, in Marija 

   Boštanj 19 +Uroš Šunta, 7. dan 

Sr 28.8. Avguštin, š    Za duhovne poklice 

Če 29.8. Muč. J. Krstnika Šmarčna 18 +Antonio Šmit in sorodniki 

   Boštanj  19 +Drago Komac 

Pe 30.8. Srečko, m   Za zdravje 

So 31.8. Pavlin, š Boštanj 19 +Alojz Kovač 

Ne 1.9. 22. navadna Boštanj 8 Za župnijo 

  
Angelska 

Tilen, opat 
Boštanj  10 

+Zvonimir Kadilnik 

+Jože Lindič 

   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 . 

Obvest i la  
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Jernejev shod 

 

Na Žalostni gori je Jernejev shod (ne 

glede na datum!) predzadnji vikend v 

avgustu, letos torej že 17. in 18. avgusta.  

 

Vabimo na tradicionalni Jernejev shod.  

V soboto, 17. avgusta zvečer ob 20. uri 

začnemo pobožnost pri kapelah Mariji-

nih žalosti, nato se procesija z lučkami 

pomakne do cerkve. Sveti maši in petim 

litanijam sledi češčenje do polnoči. V 

nedeljo, 18. avgusta, svete maše ob 7. in 

10. uri. 

 

ZAPLAZ  

 Veliki Šmaren 

 

Kot obič ajno se bo zač elo na predveč er. 

Ob 20.00 se bo prič ela procesija "z luč -
kami" iz Č ateža na Zaplaz, kjer bo maša 

na trgu pred cerkvijo. Od 19.00 naprej bo 

priložnost za sv. spoved na Č atežu in na 

Zaplazu. 

15. avgusta bodo maše ob 8.00, 10.00 in 

16.00. Ob desetih bo osrednja sv. maša. 

Od 9.00 naprej bo priložnost za sv. spo-

ved. Prav tako med popoldansko mašo. 

Obe slovesnosti (zveč er in naslednji dan 

ob 10.00) bo vodil g. škof Andrej  Glavan 

 

Oratorij 2019 
 

Oratorij bo potekal zadnji teden avgusta, 

od ponedeljka 26.8. do petka 30.8. 

Jutranje varstvo: od 7h dalje 

Začetek: 9h 

Zaključek: 14h 

Popoldansko varstvo: do 15h 

Prvi dan starši prijavite svoje otroke, da 

uredimo potrebne formalnosti. 

Prispevek: 1 euro/dan 

 

Blagoslov zelišč 

 
Že od 10. stoletja je na Veliki šmaren 
ponekod v Cerkvi običaj, da verniki pri-
našajo šopke različnih rož in zelišč, ki jih 
duhovnik blagoslovi. 
Ena od povezav je ta, da je Marija poi-
menovana tudi kot “roža na polju in 
lilija dolin” oziroma, da je “roža duhov-
na”. Blagoslov nas vabi, da bi se zaveda-
li pomena zdravilnih zelišč in rastlin 
nasploh. Blagoslov zdravilnih rastlin 
(lahko jih prinesete s seboj) bo pri obeh 


