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Napovednik 

  

26.6. 13. med letom. Škof Glavan, zlata 

     maša, 16.00, stolnica 

28.6. Mašniško posvečenje, stolnica, 

   18.00 

29.6. Peter in Pavel 

3.7.    15. med letom.  Nedelja Slovencev 

 po svetu 

5.7.  Ciril in Metod 

10.7. 16. med letom. 

17.7.  Žegnanje na Lukovcu 

24.7.  Žegnanje na Okiču 

25.7. ORATORIJ 2022 

31.7. Zahvalna in poslovilna maša  
 
 

 Skrb za cerkev: 

26.6. Boštanj 51-60 

2.7. Boštanj 61-74 

9.7. Dolenji Boštanj 1-10Bog povrni 

za skrb pri urejanju cerkve. 

 

 Žegnanja v juliju: 
Po tradiciji Župnija obhaja tretjo 

nedeljo v juliju žegnanje pri sv. 

Mariji Magdaleni na Lukovcu, četrto 

nedeljo pa pri sv. Ani na Okiču. 
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 Oratorij 2022: 

Letos bodo v Cerkvi v Sloveniji 

posvečeni štirje novi duhovniki. 

V novomeški stolnici bo mašniško 

posvečenje prejel Janez Meglen v 

torek, 28. junija, ob 18. uri.  

V ljubljanski stolnici bo mašniško 

posvečenje v sredo, 29. junija, ob 

9. uri. Posvečeni bodo: Rok 

Gregorčič, Tadej Pagon in Janez 

Pavel Šuštar. 

 

 Zlata maša: 

Zlata maša upokojenega škofa 

msgr. Andreja Glavana bo v 

nedeljo, 26. junija 2022, ob 16.00 v 

stolni cerkvi sv. Nikolaja v Novem 

mestu. 

 
 

 V krstu prerojeni: 

Gal Zakšek, Mai Martinjak, David 

Burja (12.6.), Marsel Manu 

Duraković (17.6.), Nejc Tratenšek, 

Mark Pohar (19.6.) 

Č estitke in veliko veselja z otroci!  

 
 

 Svet zakon so sklenili: 
Andrej valenčak in Senica Sarah 

(7.5.) 

Dobravc Žiga in Taja Polanc (28.5.) 

Pavle Savinc in Katja Ilar  (25.6.) 

Čestitke in obilo blagoslova na 

skupni poti! 
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Pravzaprav ni nobene potrebe, da 
bi začel s kakšno zgodbo od 
»drugod«. Čeprav jih imam nekaj 
na zalogi. Recimo. 
»Ne morem se umiriti. Pa vem, da 
rabim samo to. Mir. Mir v sebi. 
Notranji mir. Pa me nič ne prega-
nja. Očitno se kar sama…«  
Če bi bili hudomušni, bi rekli: 
»Dobro ji gre. Preganjanje sebe, 
namreč.« 
No, lahko bi začel pri sebi. Nedav-
no sem na svoji koži kar dobro za-
čutil, kaj je notranji mir. Po znani 
logiki človeške narave, da se zaveš 
tega, kar imaš, šele takrat, ko tega 
nimaš. In priznam, nemir se je na-
selil vame, ko sem tehtal svojo 
situacijo in ko sem jasno videl, da 
tu pač ne bom mogel narediti ta-
ko, da bo prav vsem. Pika. Je pa 
kar dobra izkušnja, ko te življenje 
postavi točno v tako situacijo.  
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Pa bodi potem pameten! 
Vidim pa, kako bomo vse bolj po-
trebovali tale notranji mir. Okolje 
je namreč kar precej militantno - 
poglejmo medije in družbeno do-
gajanje samo za primer – in glej 
ga, zlomka, vse to vsrkavamo in 
pijemo kakor žejne ose. 
Računam na to, da bo prihod k 
bogoslužju, da bo občestvo in z 
njim povezanost, da bo vse to 
uspešno pri sajenju notranjega 
miru. Seveda, rahljati zemljo, ču-
vati sadike, to bo nekaj, kar bo 
potrebno delati tudi doma. 
No, in ko boste v isti skušnjavi kot 
jaz, ko boste skušali ustreči vsem 
Neki iskalec se je nenehno pritože-
val. Nič mu ni bilo prav. Prišel je k 
učitelju po pomoč. Učitelj pa mu je 
rekelsamo: Veš, je nekaj, česar 
tudi Bog ne more narediti? 
Kako, česa ne more narediti? 
Ne more vsem ustreči … 

Notranji mir 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 26.6. 13. med letom Boštanj 8 Za župnijo 

    

  
  
Ciril Jeruzalemski, 

škof 
  

Boštanj 10 

+Franc Novšak, 30d 

+Ivanka, Franc Povše, Tone 

Dolničar 

+Anica, Peter Pešec in druži-

na 
+Anton Kozorog O; +Janez 

Lisec 
      Novo m. 16 Zlata maša (škof Glavan) 

Po 27.6. Ema Krška, kn Boštanj 19 Stanko Moż ic, O 
      Log 19

30 +Žnidaršič , Jeraj, Sovinc 
To 28.6. Irenej Lyonski, š m Novo m. 18 Mašniško posvečenje 
Sr 29.6. Peter in Pavel, ap Boštanj 19 +Marjan Kogovšek O 
Č e 30.6. Prvi rimski muč enci     +Jožefa Lisec 
Pe 1.7. Estera, svet. žena     +Jurij Pesjak 
So 2.7. Martinijan, m     +Matilda Selak 

Ne 3.7. 14. med letom 
Tomaž, apostol Boštanj 8 

Za župnijo 

+Martin Gorogranc O, Žibret 

in Gorogranc 

+Vladimir Šteblaj O in starši 

    Ned. Slovencev po 

svetu Boštanj 10 +Marija. Jože Blas, sinovi, 

sorodniki 

Po 4.7. Urh (Uroš), škof Šmarč na 19 +Miran Felicijan O,  

st. Vrhovšek in Felicijan 

      Log 19
30 +Ljudmila, Darko Savinc 

+Kurnik 

To 5.7. Ciril in Metod Kompolje 19 +Alojzija Petek 

+Zlatko Redenšek 

      Šmarč na 19
30 +Pavel, Rafko,  

Marjana Prebejšek O 
Sr 6.7. Marija Goretti, d m Boštanj 8 Za rajne 
Č e 7.7. Vilibald, škof Boštanj   Po namenu 
Pe 8.7. Kilijan, škof Bpštanj   Po namenu 
So 9.7. Amalija (Ljubica), r Boštanj 19 +Alenka Šet, Renata Levstik 

Ne 10.7. 15. med letom 
Benedikt, opat Boštanj 8 

Za župnijo; +Marija, Jože  

Virant, Gašper Sporar 

+Marija Tomšič  Zobec 

      Boštanj 10 +Jože Lindič  O 

+Antonija Romih  

 Prosimo, da nas opozorite na morebitne napake.  
Pridržujemo si pravico do sprememb.  Spremljajte sprotne posodobitve na spletni strani župnije! 

Obvest i la  
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Oratorij 2022 

 

Mladi pridno pripravljajo teren za 

Oratorij. Letos je precej bogato zamišljen 

(srednjeveško naselje ipd.). Tudi število 

prijav je presenetljivo veliko (spletne 

prijave). Veseli smo bili velikodušnih 

darov ob nabirki za Oratorij. Če je kdo še 

pripravljen kaj prispevati, darovati (npr. v 

materialu ali hrani in pijači), je to zelo 

dobrodošlo. Izkušnja kaže, da je dobro o 

takem namenu prej obvestiti ali ta 

namen uresničiti že pred začetkom 

Oratorija. Sicer se zgodi, da imamo 

potem za zadnji dan vse mogoče dobrot 

– je pa bolje, da so stvari razporejene 

tekom celega tedna. Hvala za 

razumevanje in Bog vam povrni! 

 

Prizor za letošnji Oratorij (Laura S.) 

Topolovec 
 

 

V tem tednu se bodo že začela zadnja 

dela na Topolovcu. Če povzamemo: 

- Popotresna sanacija, injketiranje in 

zidne vezi (narejeno) 

- Pleskanje notranjosti cerkve 

- Restavriranje poslikave notranjosti 

cerkve (narejeno) 

- Fasada cerkve (v teku) 

Zadnji del je finančno tudi najbolj 

zahteven (nad 100.000 €) in je potrebno 

združiti moči, da bomo pokrili finančno 

situacijo. Bog povrni vsem, ki se trudite 

pri pridobivanju sredstev in vsem, ki 

velikodušno darujete. Zahvala za 

sodelovanje pri tem projektu 

donatorjem, Krajevni skupnosti Boštanj 

in Občini Sevnica. Najbrž si bo vseeno 

potrebno del sredstev izposoditi in bo 

cerkev na Topolovcu nekaj času v 

minusu. Tako veliko investicijo  zmoremo 

uresničiti samo skupaj. Hvala, ker to 

razumete.  

Podrobnejše informacije lahko dobite v 

župnišču ali pri ključarju g. Ivanu Možicu. 

Predvideno je, da bi bila vsa dela 

izvedena do žegnanja na Malo mašo. 

Če ne bo prevelikih dolgov, bi bil takrat 

primeren blagoslov obnovitvenih del. 

. 

 

 

http://zupnija-bostanj.rkc.si/news/319/15/OBNOVA-TOPOLOVEC/d,Simplex_Detail

