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Napovednik 
 

Leto družine 

Cerkev je odprta za bogoslužje (od 11.4.) 

11.4. 2. velikonočna Bela nedelja, nedelja 

Božjega usmiljenja 

18.4. 3. velikonočna 

24.4. Sveta birma, prestavljeno! 

25.4. 4. velikonočna, nedelja Dobrega 

pastirja 

 Skrb za cerkev: 

11.4. Dolenji Boštanj 91-100 

18.4. Dolenji Boštanj 101-110 

25.4. Dolenji Boštanj 111-120 

Tudi v času  izrednih razmer 

skrbimo za to, da je cerkev čista 

in urejena. Bog povrni!  

 

 Birma, obhajilo: 

Sveta birma in prvo obhajilo bosta 

prestavljena na bolj ugoden čas.  

 

 Zahvala:  

Hvala vsem,  ki darujete za svete 

maše ali za župnijske namene. 

Darove lahko prispevate na različne 

načine: preko TRR, župnijski 

nabiralnik ali osebno. Bog povrni! 

 

Napovednik  

 Verouk: 

Verouk še naprej poteka preko 

spleta. Vse informacije imate na 

spletni strani župnije. Veroučni listki 

so na voljo v cerkvi med tiskovinami. 

Voditelji smo otrokom in staršem 

hvaležni za odzive. Bog povrni. 

Obrazložitev: 

Dokler vlada ne bo sprejela      

ustreznega odloka in dovolila     

versko    izobraževalno dejavnost 

velja, da izvajanje verouka in drugih 

pastoralnih dejavnosti »v živo« ni 

dovoljeno. Razlog za prepoved  

izvajanja verouka je v tem, da pri 

verouku prihaja do mešanja otrok iz 

različnih razredov oz. šol, kar lahko     

dodatno vp l i va na š i r jenje            

epidemije.  
   

 Priprava na zakon: 

April: Sreda, 14. in 21. (prestavljeno) 

Maj: Sreda, 12. in 19. 

Junij: Sreda, 9. in 16. 

Prvo srečanje je prestavljeno na 

naslednji termin. Velja obrazložitev 

kot pri verouku.  

Zaradi načina dela v zaključeni   

skupini so obvezne prijave! 

Srečanja se pričnejo ob 19.00 in 

potekajo v prostorih Župnije 

 Boštanj. 

Podrobnosti na spletni strani.  

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 
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 (031) 665 - 483     81 - 49 - 710   alfonz.zibert@rkc.si 

leto XXXII             APRIL 2021             številka 8 

1857 1509 

 

Vrata zaklenjena. 

Iz strahu. 

Apostoli so v samoizolaciji. 

Epidemija. 

Bil je virus, ki mu rečemo strah!  

Naglo je naredil svoje. In apostoli so 

lahko samo zaklenili vrata. 

Občutki ob epidemiji so nam zdaj 

dobro znani. Občutki, ko smo         

omejeni in zaprti tudi. In vemo, kaj je  

strah. Občutimo ga na svoji koži.  

Podobno je kot v poročilu o dogodkih 

po Veliki noči. Omejeno gibanje. 

Samoizolacija. 

In tam je Tomaž. Dvomi v vse. 

Kot mi v tem času. Poplava navzkriž-

nih informacij – podobno  kot ob   

Jezusovem vstajenju. Komu naj verja-

memo, kam naj se obrnemo? 

In kadar nas zajeme strah, dvom …, 

ljudje reagiramo. Nekako v nas je, da 

nekaj naredimo. In včasih se odzove-

mo na poseben način. Z zanikanjem. 

Ne! Ne bodo me! 

In se v dobri veri damo vpreči v sile, 

ki še podžigajo in povečujejo že tako 
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velik strah. Lahko se damo vpreči v 

vozove, ki tovorijo dvom. Ponavadi se 

to dogaja na nezavedni ravni. Potegne 

nas in mi potegnemo in vlečemo dalje 

– strahove, dvome in negotovost. 

Ko je bil Tomaž pripravljen, je prišel 

Jezus. 

Prej je Tomaž veliko govoril. 

 In trmasto. 

Če ne vidim, če ne …, nikakor ne 

bom, …  

Ob srečanju z Jezusom je izrekel  

pravzaprav samo eno besedo. 

In bila je zdravilna.  

Želim vam, dobri ljudje, da vam uspe 

ta veliki met v teh časih. 

Biti zdravilen.  

Samoizolacija
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Razpored svet ih  maš  

Ne 11.4. 2. Velikonočna, Bela     Za župnijo 

    

Božjega usmiljenja 

Stanislav, š m 

Molitve za rajne 

    

+Anton Marolt O, +Slavko 

Žveglič O, +Marija O, Anton 

Rožmanec in sorodniki 

Po 12.4. Zenon     Zahvala za zdravje 

To 13.4. Ida, r     +Alojz Komac, 7. d 

Sr 14.4 Lambert, š     +Štefka Štempelj r. Božič 

Če 15.4. Paternij, š     
+Stanka Ivačič, pogrebna 

+starši Vidrih in sorodniki 

Pe 16.4. Bernardka Lurška, r     +Stanka Ivačič, pogreb 

     +Jože Blas, 30. d 

So 17.4. Robert, o     +Rudi Buršič 

Ne 18.4. 3.VELIKONOČNA     Za župnijo 

    
Sabina, r 

  
    

+Ana, Marija Kuhar 

+Štefanija Štefanič r. Kunej 

Po 19.4. Leon IX., p     +Felicijan, Vrhovšek 

To 20.4. Anastazij, m     +Ivana Kugonič, O 

Sr 21.4. Pij V., papež     +Ljudmila Lipar r. Možic, O 

Če 22.4. Apolonij, m     +Vida Medved r. Negro 

Pe 23.4. Jurij, m     
+Frančiška Marija Grünecklle 

r. Bec 

So 24.4. Melit, opat     Še prosta 

Ne 25.4. 4.VELIKONOČNA     Za župnijo 

    
Dobrega pastirja 

Marko, ev. 
    

+Stanko Marolt O, Janez 

Šuster, st. Marolt, Šuster 

Za vse rajne pevce svetega 

Jurija 

Od 11. 4. 2021 so svete maše z udeležbo vernikov 

Vse svete maše so v Boštanju: 19 (delavnik), 8 in 10 (nedelja) 
Udeležbe vernikov pri maši po načelu: 1/30

2
 

Župnija na spletu! http://zupnija-bostanj.rkc.si/  

Prenos bogoslužja preko Facebooka: Župnija Boštanj: (19.00, 10.00)  

https://www.facebook.com/zupnija.bostanj  

Obvest i la  
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Dela pri cerkvah 

 

Čeprav časi niso najbolj naklonjeni  

obnovam pri cerkvah, se vendarle tudi 

na tem področju stvari premikajo. 

Bili ste seznanjeni z obnovo zakristije na 

Logu, ki je tudi uspešno zaključen 

projekt. Bogu hvala. 

Na Kompolju je še vedno v teku 

res tavr i ran je  g l avnega o l ta r j a . 

Predvideno je, da bo projekt v tem letu 

zaključen. 

Večji zalogaj pa se odpira na Topolovcu. 

Cerkev je bila močno poškodovana pri 

potresu konec decembra 2020, svoje pa 

so pridali še popotresni sunki. Po 

številnih ogledih je ena stvar gotova: 

cerkev je nujno povezati z zidnimi vezmi. 

Na ta način bomo poskrbeli za statično 

stabilnost in pa, da se ne bodo razpoke 

še povečevale. Za cerkev na Topolovcu 

so že narejeni načrti statične sanacije, k 

načrtovanju bo pristopil še Zavod za 

varstvo kulturne dediščine in upamo, da 

bomo skupaj našli dobro rešitev. 

Vsa ta dela so seveda povezana z 

določenimi izdatki in bomo v tem 

primeru veseli vsakega daru. Hvala. 

Svete maše v cerkvi 

 
Od ponedeljka, 12. aprila 2021 dalje, bo 

veljalo, da se bodo lahko svete maše 

izvajale v skladu z določilom 30 m2 na 

osebo oz. člane istega gospodinjstva. 

Verjetno se bo to določilo spremenilo, 

da bo primerljivo z drugimi oblikami 

sobivanja v družbi. 

  

Število oseb pri verskih obredih je 

omejeno na enega udeleženca na 30 

kvadratnih metrov oz. več udeležencev, 

če gre za osebe iz istega gospodinjstva. 

Medosebna razdalja med udeleženci 

mora biti najmanj 1,5 metra, razen med 

osebami iz skupnega gospodinjstva. 

Verski obredi so po vladnem odloku 

dovoljeni, če je mogoče zagotoviti 

minimalen možen stik med udeleženci, 

redno prezračevanje oz. ventilacijo 

objektov, razkuževanje rok in nošenje 

zaščitnih mask. Petje bo še naprej 

prepovedano.  

 

 Zaspali v Gospodu: 

 +Alojz Komac, rojen 28. 01. 1937, 

bival Jablanica 44, umrl 1.4.2021, 

pogreb 7.4.2021, Boštanj 

 Gospod, daj mu večni pokoj! 

Domačim iskreno sožalje! 

 

»Položi svoj prst sem in poglej moje 

roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo 

stran in ne bodi neveren, ampak 

veren.« (Jn 20,27)  

(Iz evangelija na Belo nedeljo). 

http://zupnija-bostanj.rkc.si/
https://www.facebook.com/zupnija.bostanj

