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Napovednik 
 

Leto družine 

1.5. Jožef delavec, praznik. Začetek 

šmarnic. 

2.5. 5. velikonočna. Žegnanje na Logu. 

Maša ob 9.00. 

4.5. Sv. Florijan. Maša za žive in rajne 

gasilce/gasilke. 

7.5. Veroučne skupine 1-4r. 

9.5. 6. velikonočna, nedelja  turizma. 

13.5. Gospodov vnebohod 

16.5. 7. velikonočna, ned. sredstev 

obveščanja  

 Skrb za cerkev: 

25.4. Dolenji Boštanj 111-120 

2.5. Dolenji Boštanj 121-130 

9.5. Dolenji Boštanj 131-144 

16.5. Radna 

Tudi v času izrednih razmer skrbimo 

za to, da je cerkev čista in urejena. 

Bog povrni!  

 Priprava na zakon: 

Maj: Sreda, 12. in 19. 

Junij: Sreda, 9. in 16. 

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.  

Napovednik  

Plačilo 

Ob začetku verouka je bilo razdeljeno 

gradivo brez plačila (samo nekaj izjem).  

Prosimo, da to uredimo sedaj. Prispevek 

bo enoten in razumljivo manjši in sicer 

20€ (za pokritje delovnih, liturgičnih  

zvezkov in dodatnega gradiva).  

Dajte v kuverto, jo opremite s podatki 

(ime, priimek in razred) in oddajte  

voditelju, da lahko plačilo evidentiramo. 

 

 V krstu prerojeni: 

Maša Potočnik, Vrh pri Boštanju  

(18. 4. 2021) 

Iskrene čestitke!  

 

 Zaspali v Gospodu: 

+Ana Paskvale r. Šalamon, r. 11. 06. 

1934, bivala Boštanj 65, u. 22. 4. 

2021, p. 28. 4. 2021, Boštanj. 

Naj počiva v miru.  

Domačim iskreno sožalje! 

 

 Dar za Svete maše:  

sin Igor (2), Ivan in Mira Možic,  

Damijan in Anica Ganc, vaščani iz 

Puglja, Jani in Darinka Zagrajšek, 

Andolškovi. Bog povrni!  
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Verouk je dovoljen. 

 

Zbiranje otrok bo potekalo po načinu 

»drive in«. Starši pripeljete otroka.  

Voditelji bodo imeli v rokah številko  

razreda – med župniščem in cerkvijo v 

vidnem polju. Otroci se enostavno  

pridružijo svojemu voditelju. Ob koncu 

verouka odpeljete otroke tudi po  

načinu »drive in«. Voditelji z otroci bodo 

na istih mestih. Poskrbite za točnost! 

Poskrbite za maske in zdravstveno  

higieno. 
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 Razpored verouka: 

7.5. 1r-4r 

14.5. 5r-7r  

8. 5. Birmanci, 9.00-12-00 

 Shema za »drive in«:  

15.45-16.00 prihod 

17.45 -18.00 odhod  

Prosimo, bodite točni v danem  

razmiku.  

Kdor želi, lahko parkira na travniku za 

staro šolo in potem pospremi otroka do 

voditelja, na koncu pa pride ponj na isti 

način. 

Verouk 2021
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Razpored svet ih  maš  

Ne 2.5. 5. velikonočna Boštanj 8 Za župnijo 

    ŽEGNANJE Log 9 
Za vse žive in rajne Ložane 

+Milan Lisec, O 

      Boštanj 10 

+Alojz Komac, 30.d 

+Marija Žnidaršič, Anton, 

Alojz Lisec 

Po 3.5. Filip in Jakob, ap Boštanj 19 +Stanko Marolt, O 

To 4.5. 
Florijan (Cvetko), 

m 
Boštanj 19 

Za vse žive in rajne gasilce/

gasilke 

+Ana Novak r. Seničar (r.d.) 

Sr 5.5. Juta, spokornica Boštanj 19 +Ana Paskvale, 7. dan 

Če 6.5. 
Dominik Savio,  

dijak 
Boštanj 19 +Alojz Komac, 30. dan 

Pe 7.5. Gizela, opatinja Boštanj 19 +Slavi Šlogar, st. Mikolič 

So 8.5. 
Obletnica  posve-

titve  LJ stolnice 
Boštanj 19 

+Alojz Žnidaršič, Lukovec 

(r.d.) 

Ne 9.5. 
6. velikonočna ne-

delja 
Boštanj 8 Za župnijo 

    
Nedelja turizma 

Izaija, prerok 
Boštanj 10 

+Martin Novšak, +Novšak 

+Udovič Marija r. Lakner 

(r.d.) 

Po 10.5. Job Log 19 
+Matej Kovač, O 

+Miha Kurnik, O 

To 11.5. 
Estela (Zvezdana), 

m 
Boštanj 19 

+Ivanka Povše O, Franc, 

Ivan Dolničar 

Sr 12.5. Leopold Mandić,r Boštanj   Še prosta 

Če 13.5. Fatimska MB Boštanj 19 
V zahvalo Lurški MB,  

A. Vovku, L. Grozdetu 

Pe 14.5. Bonifacij, m Boštanj 19 Še prosta 

So 15.5. Zofija, Izidor Boštanj 19 +Ana Čižmek r. Felicijan 

Ne 16.5. 

7. velikonočna 

Janez Nepomuk, 

m 

Boštanj 8 
Za župnijo 

+Martin O in Angela Draksler 

    

Nedelja sredstev 

družbenega 

 obveščanja 

Boštanj 10 
+Franc Blatnik, O  

+Jože Papež 

Udeležba pri sveti maši je dovoljena v skladu z navodili 

Dovoljeno je ljudsko petje. Upoštevati je potrebno ustrezno razdaljo med verniki. 

Omejitev števila oseb ne velja v primeru verske oziroma duhovne vzgoje in 

izobraževanja, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti najmanj 1,5 metra.  

Podrobna navodila:https://katoliska-cerkev.si/  

Obvest i la  
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Šmarnice 2021 

SVETNIKI SO BILI 
ČISTO NAVADNI 

LJUDJE 

Voditelji šmarnic že lahko dobite knjigo 

v župnišču. 

Šmarnice boste lahko prebirali na več 

načinov: 

- po manjših skupinah kot doslej. 

 Voditelji šmarnic dobite knjigo v 

 župnišču. 

- doma jih boste lahko spremljali preko 

 aplikacije (najdete na naši spletni 

 strani)   

- preko FB župnije Boštanj 

Ob koncu meseca boste prinesli 

podatke o obisku šmarnic, da jih lahko 

ovrednotimo pri verouku. 

Obrazec obisk šmarnic najdete na 

naši spletni strani! 

Delo od doma 
 

Otroci ste imeli ves čas gradivo za 

naloge na naši spletni strani. Skupaj z 

voditelji smo dali kar nekaj časa in 

energije, da smo sproti pripravljali 

gradivo in ga objavljali. V cerkvi so bili 

na razpolago listki za liturgični zvezek. 

Pričakujemo, da so te stvari kolikor 

mogoče urejene; torej delovni in 

liturgični zvezek. Prvo veroučno srečanje 

bomo nameni l i  prav  pregledu 

domačega dela: nalog in liturgičnih 

zvezkov! 

Enako velja za birmance/birmanke! 

 

Gradivo za naloge je še vedno na naši 

spletni strani. Tudi listki za liturgični 

zvezek so še vedno na razpolago v 

cerkvi. Lahko še nadoknadite, če ste kaj 

zamudili ali pozabili. Izkoristite te 

možnosti, ki so dane v izrednih 

razmerah. Starše lepo vabimo, da ste 

tudi v tem primeru otrokom v oporo.  

Delo doma se v izrednih razmerah šteje 

kot obisk verouka. Če ni domačega dela, 

potem tega veroučnega leta ne bomo 

mogli upoštevati in ga bo potrebno 

opraviti prihodnje leto. 

 

Kako bomo s prvim obhajilom in sveto 

birmo, bo odvisno tudi od tega, koliko 

verouka je bilo »narejenega« doma. 

Zato vas v imenu celotne ekipe voditeljev 

vabim, da kolikor mogoče lepo 

pripravite naloge, ki so bile predvidene.     

 

 

 

https://katoliska-cerkev.si/
https://smarnice.si/zgodbe
https://smarnice.si/zgodbe
https://smarnice.si/zgodbe
http://zupnija-bostanj.rkc.si/uploads/verouk/birmanci/OBISK%20ŠMARNIC%202021.doc

