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Napovednik 

  

17.7. 16. med letom. Žegnanje na 

Lukovcu, 11.00 

22.7. Marija Magdalena 

24.7. 17. med letom. Žegnanje na Okiču, 

11.00. Krištofova nedelja. Blagoslov vozil. 

25.7. ORATORIJ 2022 

26.7. Sveta Ana 

31.7. 18. med letom. Zahvalna in 

poslovilna maša, 10.00 

1.8. Nastop novega župnika g. Andreja 

Golčnika 

7.8. 19. nedelja med letom. 

 

 Skrb za cerkev: 

2.7. Boštanj 61-74 

9.7. Dolenji Boštanj 1-10 

17.7. Dolenji Boštanj 11-20 

24.7. Dolenji Boštanj 21-30 

31.7. Dolenji Boštanj 31-40 

Bog povrni za skrb pri urejanju

 cerkve. 

 

 Marija Magdalena: 
22. jul i ja v Katol iški cerkvi 

obhajamo praznik sv. Marije 

Magdalene, prve priče, ki je videla 

Vstalega, in prve glasnice, ki je 

apostolom oznanila vstajenje 

Gospoda. Žegnanje na Lukovcu 

pride na tretjo nedeljo, 17. julija. 
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 Blagoslov vozil: 

God sv. Krištofa letos pade na 

nedeljo, 24. julija 2022, in v 

Sloveniji bomo tradicionalno 

obhajali Krištofovo nedeljo, 

posvečeno voznikom, blagoslovu 

vozil, prošnji za srečno vožnjo in 

zbiranju sredstev v okviru 

misijonske vozniške akcije MIVA. 

 

 Dan starih staršev: 
Lani je papež Frančišek sprejel 

odločitev, da se vsako leto četrta 

nedelja v juliju praznuje kot 

svetovni dan starih staršev in 

ostarelih, saj je ta nedelja blizu 

praznika Marijinih staršev Joahima 

in Ane, Jezusovih starih staršev. 

Letos bo to v nedeljo, 24. julija, in 

sicer pod naslovom »Še v starosti 

rodijo sadove« (Ps 92,15). Pri nas 

takrat obhajamo žegnanje pri sveti 

Ani na Okiču. 
 

 V krstu prerojeni: 

Gal Pešec, Jerca Kodeh (26.6.) 

 Zarja Dragar, Ela Kmetič, Urh 

 Erjavec, Katka Erjavec (3.7.) 

 Ula Kodrič (10.7.) 

 Čestitke in veliko veselja z otroci. 

 

 Svet zakon so sklenili: 
Peter Žnidaršič in Nataša Rak (16.7.) 

 Dejan Klavs in Sabina Androjna 

 (16.7.) 

leto XXXIII            JULIJ  2022             številka 14 

1857 1509 

 

Oratorij Boštanj bo letos       

potekal od 25.7. do 29.7. od 

9:00 do 14:00 (možno jutranje 

in popoldansko varstvo, zjutraj 

od 7.00, popoldne do 15.00).  

 

Otroci od 1. do 9. razreda se 

lahko pridružijo boštanjskim 

animatorjem na tednu polnem 

zabave, iger, delavnic, kate-

hez, doživetji in še in še!  

 

Letošnja tema je Ignacij    

Lojolski, tako da se bomo 

otroci in animatorji za en     

teden premaknili nazaj v sred-

nji vek—v  dobo vitezov!  
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Obvezne so spletne prijave.   

Spletno prijavnico lahko najdete  

na spletni strani župnije  

Boštanj,  

Instagramu oratorijbostanj ali 

na 

FB Župnija Boštanj. 
 

Se vidimo! 
 

Voditeljica Oratorija: Sara Praznik 

Oratorij Boštanj 2022 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 17.7. 16. med letom Boštanj 8 

+Franc Simončič in starši, 

družina Rantah 

+Alojz Felicijan O 

+Jože Strehar O 

    ŽEGNANJE Lukovec 11 

+Mihela Lisec, sorodniki, 

Tadej Sluga 

+Alojz Žnidaršič O 

Po 18.7. Friderik, š Log 19 

+Marija Andrejčič, 7. dan 

+Jože Selak in družina, Rudi 

Buršič 

To 19.7. Justa, m Šmarčna 19 
+Ivan, Ivanka Felicijan, O 

+Drago Hrup 

Sr 20.7. Elija, prerok     Za rajne dobrotnike 

Če 21.7. 
Lovrenc Brindiški, 

cu 
    Za župnijo 

Pe 22.7. Marija Magdalena Boštanj 19 
+Janez Marušič, 7. dan 

+Štefka Štempelj, +Štempelj 

So 23.7. Brigita, r Kompolje 19 
V zahvalo za skupno  

prehojeno pot 

Ne 24.7. 

17. navadna  

nedelja 

KRIŠTOFOVA 

Boštanj 8 

Za župnijo 

+Ana, Jože Pfeifer, Ana, 

Matija Kuhar 

Marija Marolt O, Marolt, 

Šuster 

    
ŽEGNANJE 

  
Okič 11 

+Tone Žnidaršič 

+Roman, Franc Pešec 

Po 25.7. Jakob Starejši, a Log 19 

+Alojz, Neža Blatnik; +Tone 

Novšak, Jože Jazbec, Jože 

Sovinc 

To 26.7. Joahim in Ana Kompolje 19 
+Dragica, Zlatko Redenšek 

+Ivan Godec 

Sr 27.7. Gorazd, Kliment… Boštanj   +Ana Paskvale 

Če 28.7. Viktor (Zmago), p Boštanj 19 +Možic  Minka  In Ivan O  

Pe 29.7. Marta Boštanj 19 
+Fani Novšak 

+Marija Hrovat 

So 30.7. Peter Krizolog, cu Boštanj 16
15

 Poročni obred 

Ne 31.8. 

18. navadna  

nedelja 

Slovo župnika 

Boštanj 10 
V zahvalo za 25 let 

+starši Vinder 

 
 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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Darovi za svete 

maše 

 

+Irena Knez. 2M: mož Branko, hčerka 

Katja s Stefanom, hčerka Urška s 

Samuelom, sestra Marta z družino, 

sestra Betka z družino, brat Silvo z 

družino, družina Zeme, Mikoličevi iz 

Loga, družina Ajdnik, Anka Vid, stric 

Miha in bratranec Tinko z družino, Silvo 

Janc z družino, Korenovi iz Gabrja, 

Društvo vinogradnikov Studenec.  

1M: nečak Marko z družino, nečakinja 

Damjana z družino, Martina Gramc, 

Terezija Kragl – Log, Elizabeta Vovk – 

Trebnje, Alenka in Mirko Erjavec z 

družino, družina Maver – Sevnica, 

Angela in Darko Erjavec, Branko 

Metelko, Rudi Zupančič z družino, 

Knezovi iz Krmelja, Ciril Knez z družino, 

Uroš z družino, Nina z družino, Vesna 

Manning z družino. 

Dar za cekev: Zofi Novšak, Ana Zorc (za 

Topolovec). 

Skupaj darovanih za 42 svetih maš in 

dva darova za cerkev na Topolovcu.  

 

+Marija Andrejčič: hčerka Jerica, vnuka 

Tomaž in Mateja, Jazbinškovi 

(Drožanjska), Kranjčevi, Ljudmila in 

Gabrijela Rupnik, družina Žibert, Rozika 

Krnc z družino, Mrgoletovi iz Telč. 

 

+Peter Bogataj: Darovala Marija 

Simončič 

 

Vsem Bog povrni!. 

Zaspali v Gospodu 

 

+Irena Knez r. Metelko, r. 07. 03. 1955, 

bivala Log 93, u. 2.7.2022, p. 8.7.2022, 

Log. 

 

+Marija Andrejčič, r. 09. 06. 1941, bivala 

Lukovec 21, u.7.7.2022, p. 12.7.2022, Log. 

  

+Peter Bogataj SDB, župnijski 

upravitelj v Boštanju 1972-82, r. 

28.6.1935, Srednje Brdo, župnija Trata – 

Gorenja vas, mašnik 29.6.1965, 

Ljubljana, u. 6.6.2022, Ljubljana, p. 

12.7.2022, Žale. 

 

V ponedeljek 11.7. smo se ob 20.00 pri 

bogoslužju spomnili +Petra Bogataja, 

župnika v Boštanju v letih 1972-82.  

Po maši  je bilo krajše srečanje v 

župnišču, kjer smo  obudili nekaj 

spominov na pokojnega dušnega 

pastirja. 

 

+Janez Marušič, r. 7.6.1950, bival 

Dolenji Boštanj 12, u. 12.7.2022, p. 

15.7.2022, Boštanj. 

 

Naj rajni počivajo v miru.  

Domačim iskreno sožalje.  

 

 

 



Novi župnik se  predstavi  

V času kaplanskih služb sem 

opravljal tudi službo škofijskega 

referenta za mladino, kar mi je 

novi novomeški škof zaupal 

ponovno v tem letu.  

Zadnjih enajst let sem deloval 

kot župnik v župniji Šmarjeta. 

Župnija je zaznamovana z 

dvema stvarema: najprej je to 

dom sv. Marjete, kjer sem z 

ekipo animatorjev vodil mnogo 

duhovnih vaj za birmance, 

prvoobhajance in ostale skupine 

in pa Šmarjeta je rojstni kraj 

blažene sestre Krizine Bojanc, 

ene od petih blaženih Drinskih 

mučenk.  

Sedaj prihajam med vas in se že 

veselim našega skupnega dela in 

hoje za Kristusom.  

 
Andrej Golčnik 

Leta 2005 sem na praznik 

apostolov Petra in Pavla prejel 

mašniško posvečenje. Žal, takrat 

mojega očeta že ni bilo več, ker 

je ravno na praznik apostolov 

Petra in Pavla leta 2000 umrl 

tragične smrti. Vendar vem, da 

je bil takrat tudi on tam z nami 

in se veselil skupaj z menoj.  

Nadškof mi je po posvečenju 

izročil dekret, s katerim me je 

poslal na prvo kaplansko mesto 

v Črnomelj v Beli krajini. Ta je 

bil zame takrat čisto novi svet, 

ker v Beli krajini do takrat še 

nikoli nisem bil. Vendar sem se 

hitro vživel in se zelo lepo 

razumel s tamkajšnjimi ljudmi. 

Po teh letih kaplanovanja v 

Črnomlju me je potem 

novomeški škof premestil za 

kaplana v Šentjernej. Tudi tam 

je bilo moje delo predvsem z 

birmanci, mladimi, ministranti in 

skavti.  

Zelo veliko sem se posvečal 

ravno skavtom, ker se mi zdi, da 

je to ena najboljših vzgojnih 

metod, ki jih danes nudi cerkev 
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Sprememba v župni j i  

3 

Maša ob slovesu 

 

Sam bi poslovilno mašo 

najraje imel že prej. Ker pa 

imamo v župniji ravno drugo 

polovico julija žegnanja, 

oratorij in vse polno dogajanja, 

je prišlo do tega, da bo slovo 

prav zadnji dan.  
 

Zadnji teden bo v župniji 

potekal tudi Oratorij. Po 

zaključku Oratorija, v soboto, 

bomo imeli »pospravljalni« 

dan.  
 

V nedeljo bomo imeli 

preprosto zahvalno mašo. Po 

maši pa predlagam krajše 

druženje pred cerkvijo, ob 

pecivu in osvežilni pijači. 

Pokramljamo, zapojemo, se 

pogledamo, potočimo kakšno 

solzo hvaležnosti, da smo bili 

skupaj. 
 

Hvaležen sem, da sem rastel 

skupaj z vami. Boštanj je zame 

sveti kraj, kraj milosti in 

dobrih ljudi. Kjerkoli bom v 

prihodnjih letih, gre to z 

menoj. 
  

Bogu in vam, hvala!   
 

Fonzi Žibert 

Sprememba v 

župniji 

 

S prvim avgustom v župniji 

nastopi novi župnik g. Andrej 

Golčnik. S tem dnem sprejme 

vse dolžnosti in pravice 

župnika v Boštanju.  

 

Sam istega dne nastopim 

službo župnika v župniji 

Šmarjeta. Po predpisih bova 

ob navzočnosti dekana in ožjih 

sodelavcev opravila 

primopredajo.  

 

Vem, da boste novega župnika 

lepo sprejeli. Sam pa sem 

hvaležen za 25 čudovitih let 

tukaj med vami.  

 

Zadnjo nedeljo v mesecu bomo 

obhajali zahvalno in poslovilno 

mašo.  

 

Župniji in vam župljanom 

želim, da nadaljujete pot 

dobrih ljudi.  

 

 



Novi župnik se  predstavi  

V šolo nas je vozil avtobus, do 

katerega pa je bilo treba 

prehoditi 3 kilometre vsak dan v 

obe smeri, ne glede na 

vremenske razmere. Imam še tri 

brate in eno sestro. Sam sem 

najmlajši v družini.  

Osnovno šolo sem obiskoval 

prve štiri razrede v Čemšeniku, 

višje štiri pa v Zagorju ob Savi, 

ki je oddaljeno 12 kilometrov. 

Tudi v Zagorje smo hodili z 

avtobusom, do katerega je bilo 

tri kilometre.  

 

 

 

Otroška leta sem preživel na 

kmetiji svojih staršev v vasi 

Znojile. (Da boste vedeli, zakaj 

se tako znojim ☺).  

To je majna vasica na pobočju 

Javorja v Zasavskem hribovju. 

Zelo lep kraj na sončni strani 

Čemšeniške planine in okoliških 

hribov.  

Naša domačija leži na nadmorski 

višini 670m in doma smo se 

ukvarjali samo s kmetovanjem. 

Znojile spadajo v župnijo 

Čemšenik. Farna cerkev in 

podružna šola sta bili tako 

oddaljeni 6 kilometrov.  
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Novi župnik se  predstavi  
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Doma je bilo pa tudi toliko bolj 

zanimivih opravil kot pa učenje. 

In sem se znašel pred 

vprašanjem, kaj pa sedaj. 

Ampak, kot sem že rekel, 

Gospod je imel svoj načrt, in mi 

je hitro pokazal rešitev. Po 

končani osnovni šoli sem odšel v 

Ljubljano na Srednjo šolo Tiska 

in Papirja. Stanoval pa sem v 

salezijanskem dijaškem domu na 

Kodeljevem. V času srednje šole 

se mi je želja po duhovništvu 

samo še okrepila. Tako sem leta 

1999 opravil maturo in si 

pridobil naziv maturirani grafični 

tehnik tiska. Z opravljeno 

maturo pa sem imel odprta 

vrata na Teološko fakulteto, na 

katero sem se isto leto jeseni 

tudi vpisal, kljub nekaterim kar 

mikavnim ponudbam za delo v 

znamenitih tiskarnah. Poleg 

vpisa na Teološko fakulteto pa 

sem vstopil tudi v Bogoslovno 

semenišče. Leta 2004 sem 

prejel diakonsko posvečenje v 

Cerkvi sv. Petra v Ljubljani. 

Nato sem ob zaključevanju 

študija na fakulteti, pomagal kot 

diakon v župniji Ljubljana – 

Fužine.  

Doma smo redno molili vsak 

večer. Tudi nedeljska maša ni 

bila vprašanje. Ob nedeljah se 

pač gre k maši, čeprav je bilo 

treba prehodit i  tist ih 6 

kilometrov. Vedno smo hodili k 

maši vsi skupaj, cela družina. 

Avtomobila v moji mladosti 

nismo imeli, tako smo vedno 

hodili k maši peš. Pri nas doma 

smo vsi fantje ministrirali od 

prvega razreda naprej. Tako, da 

sem bil vedno pri maši tam 

spredaj tik ob duhovniku in se 

niti ne spomnim, kako je bilo pri 

maši, ko sem sedel še med 

ljudmi v klopi.  

Lepota same liturgije in svetost 

dogodka me je vedno znova 

prevzemala in tako se je nekje 

proti koncu snovne šole pojavila 

misel, kaj pa, če bi bil duhovnik. 

Adi Smolar lepo poje v eni 

svojih pesmi: »Saj te prime, pa 

te mine...« No, mene misel na 

duhovništvo ni minila in sem 

želel po končani osnovni šoli iti 

na škofijsko gimnazijo v Vipavo. 

Vendar, ko so tam dobili moje 

ocene iz zadnjih razredov 

osnovne šole, so mi to 

odsvetovali. Komu pa se da učiti 

v osnovni šoli, a ne? 


