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Napovednik 

 

27.3. 4. Postna. Krstna 

6.4. Pomladanska pastoralna  

 konferenca 

7.4. Srečanje ŽPS 

9.4. Srečanje MPS 

10.4. Blagoslov kolesarjev, 15.00, 

 Šmarčna

14.4.  Veliki č etrtek. Predstavitev   

  prvoobhajancev 

25.4. Romanje na Dunaj 

 

 Skrb za cerkev: 

27.3. Dolenji Boštanj 101-110 

3.4. Dolenji Boštanj 111-120 

10.4. Dolenji Boštanj 121-130 

Bog povrni za skrb pri urejanju 

cerkve. 
  

  �Verouk: 

1.3. 4 in 6r 

8.3. 1-3r in 5r 

22.3. 4-6r 

Birmanci: po skupinah 

5r ima šolo v naravi, zato 

sprememba!  

 
 

 Dunaj - Romanje: 

Med tiskovinami vzemite Gospodov 

vinograd, tam so vsi podatki glede 

romanja in prijavnica.  

Obvest i la   

Boštanjski zvon, glasilo župnije  Boštanj            Vsi podatki so namenjeni interni rabi Župnije Boštanj 
Internet stran :  http://zupnija-bostanj.rkc.si      TRR župnije Boštanj : NLB SI56 0237 9009 2348 098 

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

 Cvetna nedelja 
na cvetno nedeljo bo kot običajno 

blagoslov zelenja in butaric. Pri 

jutranji maši bo preprost blagoslov, 

pri drugi maši pa bo blagoslov s 

procesijo. V tem primeru se bomo 

zbrali zunaj, kjer bo blagoslov 

zelenja, potem pa vstopamo v 

cerkev in se spominjamo 

Jezusovega vhoda v Jeruzalem. Pri 

mašah cvetne nedelje obhajamo 

Pasijon.  
 

 Zahvale: 

Mladim velja zahvala za delo pri 

MPS in v pripravi na Oratorij. 

Zahvala za mladinsko mašo, v 

katero so vključili materinski dan. 

Staršem zahvala za skupno 

pripravo na prvo sveto obhajilo in 

za njihovo delo z otroci doma.  
 

 

 Zaspali v Gospodu: 

+Marija Androjna r. Bec, r. 16. 11. 

1928, bivala Vrh pri Boštanju 20a, 

u. 14. 3. 2022, p. 19. 3. 2022, 

Boštanj. Naj poč iva v miru. 

Domač im iskreno sožalje. 

Pogrebna maša: petek, 18. 03. 

2022, 17.00, Boštanj  
  

 Darovi za sv. maše:  

Marija Androjna 

Anica Štih (2), Aleš Gunstek, družina 

Kunšek, Nikini prijatelji iz Mislinje, 

Alenka z družino. 
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Če želimo, da se svet spremeni, se 

mora najprej spremeniti naše srce. 

Da bi to naredili, danes dopusti-

mo, da nas Marija prime za roko. 

Pogledamo v njeno Brezmadežno 

Srce, kjer je Bog počival, v edinem 

srcu človeškega bitja, ki je bilo 

brez senc. Ona je »polna milosti«.  

V njej ni sledu zla, zato je z njo 

Bog lahko začel novo zgodovino 

zveličanja in miru. Tam se je   

zgodovina obrnila. Bog je spreme-

nil zgodovino, ko je potrkal na 

Marijino srce. 

In danes tudi mi, prenovljeni z 

Božjim odpuščanjem, trkamo na to 

Srce. Povezan s škofi in verniki 

vsega sveta želim slovesno prinesti 

Marijinemu brezmadežnemu Srcu 

vse, kar živimo, ji obnoviti       

posvetitev Cerkve in vsega človeš-

tva in še zlasti posvetiti njej     
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ukrajinsko ljudstvo in rusko ljud-

stvo, ki jo s sinovsko naklonjenos-

tjo častijo kot Mater… 

Iz Marijinih ust je prišel najlepši 

stavek, ki ga je angel lahko     

ponesel k Bogu: »Zgôdi se mi po 

tvoji besedi!« (v. 38). To je      

najtesnejše sodelovanje pri načrtu 

za mir na svetu… Mati Božja se 

je, potem ko je rekla da, odpravila 

na dolgo pot navkreber proti    

hriboviti pokrajini, da bi obiskala 

svojo nosečo sestrično (prim. 

1,39). V naglici je šla. Všeč mi je 

pomisliti na Marijo v naglici. 

Marija vedno pohiti, da nam po-

maga in nas varuje. S svojo roko 

naj prime našo pot in jo vodi po 

strmih ter napornih poteh bratstva 

in dialoga, po poti miru. 

 

  Papež Frančišek 

Posvetitev Ukrajine in Rusije 

http://zupnija-bostanj.rkc.si/news/306/15/DUNAJ-ROMANJE/d,Simplex_Detail
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Razpored svet ih  maš  

Ne 27.3. 
4. POSTNA 

Peregrin, r 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Neža Novšak, 30. d 

+Franc Drobnič, rd 

    Krstna nedelja Boštanj 10 

+Fani Novšak, 30. d 

+Kurt Stauder 

+Stane Vidmar, O 

Po 28.3. Bojan, knez Log 19 

+Klemen Kovač, O 

+Jožefa Lisec r. Androjna 

+Matilda Selak 

To 29.3. Bertold, š Kompolje 19 +Alojzija Petek r. Podpadec 

Sr 30.3. Amadej (Bogoljub) Boštanj 18 +Franc Murenc, O 

Če 31.3. Modest, škof Boštanj 19 
+Zofija Marolt 

+Ivan Rešeta 

Pe 1.4. Agapa in Irena, m Boštanj 8 +Ana Paskvale 

So 2.4. 
SPOVEDOVANJE 

NEDELJSKA MAŠA 
Boštanj 19 

+Stane O, Bojan Novšak, 

+Žveglič 

+Jože Zavrl 

Ne 3.4. 

 

5. POSTNA – TIHA 

 

Boštanj 8 

Za župnijo 

+Anton Androjna, rd 

+Angela Veteršek rd 

    Rihard, š ----------- ----- 

Po 4.4. Izidor Seviljski, cu Log 19 +Albert Piltaver, O 

To 5.4. Vincencij Ferrer Kompolje 19 +Ivan Godec 

Sr 6.4. Irenej Sirmijski š, m Boštanj 19 Po namenu 

Če 7.4. Janez de la Salle d     Po namenu 

Pe 8.4. Valter, š Boštanj 8 Po namenu 

So 9.4. Valtruda, s     Po namenu 

Ne 10.4.  Boštanj 8 
Za župnijo 

+Štefka Štempelj 

    Blagoslov zelenja Boštanj 10 

+Anton Žnidaršič 

+Anton Marolt, O 

+Ana Pešec r. Lakner 

  Domen, m Šmarčna 15 Blagoslov kolesarjev 

Udeležba pri sveti maši je dovoljena v skladu z navodili. 

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

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

Obvest i la  
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Spovedovanje 

Že nekaj leti imamo na predvečer tihe 

nedelje v naši župniji SPOVEDOVANJE. Tako 

bo tudi letos. V soboto, 2. aprila ob 19.00 

bodo na voljo spovedniki od drugod. Takrat 

bo tudi nedeljska sveta maša. Priložnost, da 

se s sveto spovedjo pripravimo na bližnjo 

veliko noč. 

V nedeljo, 3. aprila bo sveta maša samo ob 

8.00. Vzemite si za glavno mašo torej v 

soboto zvečer.  

Saveta spoved je refleksija na naše življenje. 

Pri sami spovedi bodite pozorni, da je to 

zakrament božjega usmiljenja in ljubezni.  

Topolovec 

 

Dela na Topolovcu se nadaljujejo. Iz 

prvotnega načrta, da se izvedejo zidne vezi, 

so zdaj želje večje; da bi vsaj notranjost tudi 

prepleskali, da sanirane poškodbe ne bodo 

vidne. Zaenkrat je presenetljiv odziv glede 

darov. Bog vam povrni! Videti je, da vam je 

topolovška Mati božja blizu. V kratkem bodo 

potekali pogovori glede dodatnih del. 

Bog povrni tudi za vsa dela, ki jih na razne 

načine opravite za to cerkev. 

 

 

. 

https://katoliska-cerkev.si/

