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Napovednik 

  

31.7. 18. med letom. Zahvalna in    

    poslovilna maša, 10.00 

1.8.    Župnijo prevzame novi župnik g.  

    Andrej Golčnik 

6.8.   Jezusovo spremenjenje na gori 

7.8.   19. nedelja med letom 

14.8. 20. nedelja med letom 

14.8. Romarski shod, Zaplaz, 20.00 

15.8. Marijino vnebovzetje, maša v 

   Boštanju ob 8.00, romarska maša   

   na Topolovcu, 10.00 

 

 Skrb za cerkev: 

31.7. Dolenji Boštanj 31-40 

7.8. Dolenji Boštanj 41-50 

15.8. Dolenji Boštanj 51-60 

Bog povrni za skrb pri urejanju 

cerkve.  

 
 V krstu prerojeni: 

Kris Gajšek (17.7.) 

 Lara Gregorič (24.7.) 

 Matic Kmetič (31.7.) 

Čestitke in veliko veselja z otroci. 

 

 

 Svet zakon so sklenili: 
Jonas Spruyt in Barbara Beci (30.7.) 

 Čestitke in obilo blagoslova na 

 skupni poti.  
 

Napovednik  

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 : Andrej  GOLČNIK, župnik, Boštanj 16, 8294 BOŠTANJ 
 031 731 677         81 - 49 - 710   andrej.golcnik@rkc.si 

  

Oratorij 2022 
 

V večjo božjo slavo 
 

Zahvala izvrstni ekipi animatorjev in 

viteškim redovom: 

Malteški vitezi – Nejc in Urban 

Templarji – Sara in Lara 

Vitezi sv. Lazarja – Lucija in Hana 

Red Santjago – Laura in Špela 

Tevtonski vitezi – Dominik in Miha 

Aleksandra je skrbela za 

dokumentacijo, Zdenka in Bernarda pa 

za oratorijsko kuhinjo. 

Hvala vsem, ki ste nam sami omogočili 

izvrstne obroke: Mariji Simončič, 

Tomažu in Nataši Lisec, Jerneju 

Andolšku, Jelki Bec, Andreju Liscu in 

vsem, ki ste nam popestrili jedilnik s 

sladicami in drugimi dobrotami. Bog 

povrni tudi za darove, saj smo z njimi 

skoraj v celoti pokrili stroške Oratorija. 

Posebna zahvala naši Sari Praznik, 

voditeljici in duši Oratorija. Od prvega 

dne, ko je znana tema Oratorija, že 

začne snovati in živeti za naš Oratorij. 

Hvala, Sara. 

Bog vsem vam obilno povrni!  

leto XXXIII            AVGUST  2022             številka 15 

1857 1509 

 

Predvideno je, da bo do romarske 

maše  na praznik Marijinega     

Vnebovzetja zvonik že dokončan. 

Lahko boste videli tudi na novo 

poslikano notranjost cerkve.  

 

Fasada na ladji cerkvi pa je      

predvidena ob žegnanju ob       

prazniku Marijinega rojstva. Bog 

povrni za vse vaše darove. 

 

Na   pomoč nam je izdatno       

priskočila naša Krajevna skupnost, 

za kar se predsedniku in našim 

svetnikom prisrčno zahvalim.    

Nekaj sredstev smo pridobili tudi 

preko občinskega razpisa in smo 

hvaležni za ta dar. Še vedno pa so 

dobrodošli vaši darovi, saj gre za 

daleč    največji projekt v zadnjem     

desetletju. 

 

Zahvala vsem, ki se trudite in    

pomagate, posebno ključarju Ivanu 

Možicu, predsedniku KS Jožetu 

Udovču in Francu Povšetu. 
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Dela na Topolovcu 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 31.7. 

18. navadna  

nedelja 

Ignacij Loyolski 

Slovo župnika 

  

Boštanj 
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Za župnijo: 

v zahvalo za 25 let 

+starši Vinder 

 

Po 
1.8. Alfonz Ligvorij, š cu Log 19 +Jožefa Lisec r. Androjna 

To 2.8. Evzebij Kompolje 19 +Alojzija Petek 

Sr 3.8. Lidija, sp ž     +Matilda Selak 

Če 4.8. Janez Vianey, d Boštanj 19 +Peter Bogataj, SDB 

Pe 5.8. Marija Snežna, Nives Boštanj 19 +Marija Androjna r. Bec 

So 6.8. 
Jezusova spremeni-

tev 
Log 19 +Marija Andrejčič, 30. dan 

Ne 7.8. 19. med letom Boštanj 8 Za župnijo 

      Boštanj 10 + Štefka Štempelj, Jožefa Teran 

Po 8.8. Dominik, ru Log 19 +Irena Knez, 30. dan 

To 9.8. Terezija Benedikta Kompolje 19 +Ivan Godec 

Sr 10.8. Lovrenc, dia     +Janežič 

Če 11.8. Klara (Jasna) Boštanj 19 +Janez Marušič, 30. d 

Pe 12.8. Ivana Šantalska Boštanj 19 +Tone Žnidaršič 

So 13.8. Poncij in Hipolit, m Boštanj 19 +Fani Novšak 

Ne 14.8. 20. med letom Boštanj 8 Za župnijo 

      Boštanj 10 +Neža, Alojz Blatnik 

      Zaplaz 20 Po namenu 

Po 15.8. VELIKI ŠMAREN Boštanj 8 
Za župnijo 

+Angela, Martin Draksler 

    ROMARSKA MAŠA Topolovec 10 
+Jožefa, Anton Lipar, 

+st. Gunstek, Uroš Šunta 

Antipendij, Topolovec 

Oratori j  2022  

7 

Teden so zaznamovale različne 

aktivnosti: obiskali smo gasilce, romali 

smo na Topolovec, imeli smo dinamične 

kateheze, viteške turnirje, imeli smo tudi 

vodno drčo, animatorji smo otrokom 

pripravili srednjeveški večer. Mladinsko 

mašo pa smo imeli kar v srednjeveški 

vasi, za oltar pa smo uporabili kar 

vodnjak sredi vasi – zagotovo je to bila 

nova izkušnja za večino otrok. 

Projekt Oratorij 2022 se je uspešno 

zak l juč i l .  Hvala  i z  s r ca vs em 

an i mator j em z a  p r ed anos t  i n 

motiviranost, hvala udeležencem, ki ste 

se nam pridružili pri skoku v srednji vek, 

hvala staršem za zaupanje, hvala vsem 

ljudem iz 'ozadja', ki ste pomagali pri 

hrani, postavljanju šotorov... Bogu hvala 

za vašo pripravljenost! 

Otroci, mi se pa vidimo naslednje leto, 

kajne? ;) 

Voditeljica oratorija Sara Praznik 

 

Videz lahko vara – na prvi pogled se 

lahko človeku zdi, da je oratorij projekt, ki 

traja le en teden. Ampak, to je daleč od 

resnice. Skupaj z animatorji se na 

oratorij pripravljamo praktično skoraj 

takoj, ko je tema oratorija znana – okrog 

januarja/februarja. Pridemo skupaj, se 

pogovarjamo o temi, idejah, snemamo 

film, premišljujemo o aktivnostih, ki jih 

bomo pripravili otrokom... Prijave za 

oratorij smo odprli maja... prvi dan trije 

otroci, drugi dan brez novih prijav, tretji 

dan dva... potem pa so proti koncu 

številke narastle vse tja do 75. 

Nepopisno veselje animatorjev in nov 

zagon za pripravo programa. 

Po koncu oratorija smo se animatorji 

usedli in naredili refleksijo. Vsi smo se 

strinjali, da je bil to oratorij najboljši 

doslej – odlična tema, krasni otroci, 

složni animatorji, dobri ljudje, ki so 

priskočili na pomoč pri hrani... ogromno 

ljudi, ki je delalo za en sam cilj – da bi vsi 

otroci preživeli nepozaben teden s 

pridihom srednjega veka. 

 

Za en teden se je naše župnišče 

spremenilo v srednjeveško vas in skupaj 

z otroci smo skočili 500 let nazaj, da bi 

spoznali življenje jezuita Ignacija 

Lojolskega. Njegovo življenjsko zgodbo 

so otroci lahko spoznavali skozi film, ki 

so ga posneli animatorji.  



Kronologi ja  cerkva kot  zahvala  

Kronologija farne cerkve in podružnic brez besed pripoveduje zgodbo o dobrih 

ljudeh. Samo nekaj poglavitnih stvari, pri tem si bomo pomagali s Knjigo 

darovalcev. 

 

1998. Lukovec. Cerkev je bila v celoti obnovljena, blagoslovil jo je pomožni 

 ljubljanski škof Alojz Uran. Leta 2013 je bila zunanjost in notranjost 

 cerkve na novo poslikana. 

1999. Boštanj. Orgle. V farni cerkvi smo pridobili elektronske orgle. 

2000 Boštanj. Z blagoslovom zunanjosti cerkve (nadškof Rode) je bila 

 končana desetletna obnova farne cerkve, vključno z zvonikom. 

2000-2005 Kompolje. Cerkev je bila postopoma v celoti obnovljena. To je bil 

 izreden projekt, saj gre za eno najstarejših cerkva na naših tleh in biser 

 starodavne arhitekture. 

2004-2005 Okič. Cerkev je bila v celoti obnovljena. 

2004-2009 Boštanj. V pripravi na 500 letnico župnije prenova celotne 

 notranjosti cerkve. V teh letih je potekala tudi notranja prenova župnišča 

 in prenova strehe. 

2004 Nova barvna okna.  

2006  Nove klopi. 

2006  Obnova grajske cerkve sv. Nikolaj 

2007 Obnova glavnega oltarja (restavrator Aleš Vene).  

2009  Kompletna poslikava notranjosti cerkve in prenova kompletne strešne 

 kritine. Kompletno restavriranje križevega pota (restavrator Aleš Vene).  

2009  Nova streha na farni cerkvi in na gospodarskem poslopju.  

2005  Log. Novi bronasti zvon za loško cerkev. 

2010-2013 Šmarčna. Novo zgrajena cerkev Marije Pomočnice na Šmarčni. 

2011 Topolovec. Na novo prekrita cerkev, na novo narejeno stopnišče v zvonik. 

2016 Lukovec. Poslikava notranjosti cerkve. 

2017 Boštanj. Novi lustri v farni cerkvi. 

2021  Log. Obnovljena zakristija.. 

2021-2022 Kompolje. Obnova glavnega in stranskih oltarjev. 

2022  Log. Obnova kora in notranjost zvonika. 

2022 Topolovec. Popotresna sanacija cerkve – zidne vezi in statična sanacija 

 objekta. Poslikava notranjosti cerkve. Restavriranje obstoječe poslikave. 

 Fasada zvonika in celotne cerkve (se izvaja). 

 Vse cerkve imajo dobro pozitivno stanje, samo cerkev na Topolovcu 

 ima  zaradi obsežnih del nekaj minusa. 
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Četrtstoletno potovanje  
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600 darovalcev. Ključar Aleš mi 

je rekel, da bo potrebno to knjigo 

darovalcev (25 letno!) dati na 

posebno mesto v arhivu. 

In ima prav! 

Zahvala vam, dobri ljudje. Res 

zaslužite posebno mesto v arhivu, 

za prihodnje rodove! 

 

Nobena skrivnost ni, da je 

Boštanj veljal za zelo težavno 

župnijo. Ne vem, kaj je bilo, da 

sem to župnijo čutil kot najboljšo 

zame. Prirasla mi je k srcu. Imel 

sem samo dve res težavni obdobji 

v tem času, ki pa nista imeli veze 

z vami (prva taka stvar je bil vlom 

in napad sredi noči, druga pa tale 

selitev). 

In če grem malo po vrsti, sem 

posebno hvaležen …  

 

Najprej za sodelavce. Pri naših 

obnovah gre v prvi vrsti zahvala 

Ključarjem – z veliko začetnico. 

Resnično, sami veste, da imamo 

tiste prave ljudi na pravem mestu 

in zato so dobesedno vse stvari 

uspele. Celo Topolovec bo uspel, 

čeprav smo pred desetletjem prav 

s ključarji bili soglasni, da 

poskrbimo samo za streho,        

kaj več pa ne bo šlo. Pa očitno 

gre! Velika hvala za prave ljudi! 

»Ko pogledam naslove lokalnih 

časopisov in vidim besedo 

P O V E Z O V A N J E  a l i 

SODELOVANJE, takoj rečem; Pa 

to je tam, pri vas … V Boštanju, 

okrog Sevnice in bližnjih krajev. 

Ponavadi od tam prihajajo take 

besede.« Ugotovitev, ob kateri 

sem zastal, saj se je nisem 

zavedal,  pa je tako resnična. 

Slišal sem jo ob nekem obisku. 

Hvala osebi, ki živi kakih 20 km 

od nas, da me je spomnila na to. 

Moja zahvala je odeta v ti dve 

besedi. 

 

Četrt stoletja smo bili skupaj.  

Da gre za kar dolgo dobo je 

razvidno tudi iz številk:  

v župniji je bilo v tem času 676 

krstov, 594 pogrebov in 163 

porok. O obnovitvenih delih tu ni 

mogoče pisati, ker je tega 

enostavno preveč. Glede naših 

cerkva pa, vse so prenovljene, z 

izjemo cerkve na Topolovcu, ki 

bo prenovljena čez dober mesec.  

 

Pred seboj imam knjigo Darovi … 

Zanimivo, največ darovalcev je 

bilo pri zvoniku, novih klopeh, 

barvnih oknih in zdaj, pri 

Topolovcu. Ampak, to so 

številke, 200, 300, zvonik preko 

Pa to je tam pri vas! 



Četrtstoletno potovanje  

Aleš bo v Kroniki naše župnije in 

v moje spomine zapisan z 

velikimi črkami. 

 

Zahvala vsem, ki ste v vseh teh 

letih skrbeli za urejenost v 

župnišču in učilnicah: Urški, 

Alenki, Branki, Nataši, predvsem 

pa Minki za njeno dolgoletno 

pomoč. Zahvala Tonetu in Lojzki 

Lisec, za skrb za cerkveno perilo, 

urejanje okolice, za rože in toliko 

drobnih stvari. Zahvala ključarju 

Janiju, da smo imeli vedno lepo 

urejene zelenice okrog cerkve. 

Hvala ključarju Cirilu za vsa 

mogoča popravila v župnišču in 

pri cerkvah. 

 

Prav od blizu velja moja zahvala 

veroučnim voditeljem, kar dvajset 

jih je to leto in lepo smo delali 

skupaj. Zahvala birmanskim 

voditeljem. Zahvala za delo s 

prvoobhajanci, posebno Franji, ki 

je spremljala devet generacij in 

Nataši, ki jih je spremljala pet. 

Animatorji pa, tu je premor, 

skupaj smo preživeli največ časa 

in bo naša povezanost kakor biser 

za v popotno malho. 

 

Hvala mojim sosedom, na katere 

sem se vedno lahko obrnil. Hvala 

vsem prijateljem, s katerimi smo 

se družili pri nogometu, pohodih, 

Hvala članom ŽPS. Naši četrtki 

so bili vedno tudi nekaj za dušo. 

Veliko podpore sem čutil v tej 

skupini. Hvala organistu Cirilu, 

drugim organistom in cerkvenim 

pevcem. Veliko dušne hrane je 

bilo, hvala. Hvala drugim 

bogos lužn im sode l avcem, 

bralcem, ministrantom, za vašo 

pripravljenost za sodelovanje. 

Hvala vsem, ki ste skrbeli za 

cerkev. Hvala zakonski skupini, 

za izzive in smeh in za kakšen 

piknik. Hvala za torkovo geštalt 

skupino, za delo na sebi, za 

pohode in romanja. In še drugim 

skupinam, s katerimi  sem delil 

kakšen kos poti. 

 

Posebna zahvala za pomoč pri 

urejanju in vodenju naših financ. 

Hvala Jelki, ki je skrbela za 

bančne storitve. In ključarju 

Alešu Stegenšku, ki je skoraj 20 

let vodil naše računovodstvo, 

skrbel pa je tudi za pisarno in 

administracijo. Ob tem je 

pripravljal številne razpise in 

dokumentacije in njemu gre 

zahvala, da smo pridobili znatna 

sredstva za obnovo naših cerkva. 

Bil je tudi moj prvi svetovalec pri 

vseh večjih projektih. Brez 

njegovega deleža zagotovo ne bi 

izvedli takih obnov kot smo jih. 
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Ko odhajam iz župnije Boštanj 

čutim eno samo hvaležnost: za te 

lepe kraje, običaje, za prepevanja 

in druženja, za pohode in 

postanke, za naša srečanja, 

bogoslužja in romanja, predvsem 

pa za vas, dobri ljudje. Veliko 

toplih prijateljskih vezi gre z 

menoj. 

 

S seboj vzamem odlično vzdušje 

med nami. S seboj vzamem, da se 

nismo delili, ampak povezovali. S 

seboj vzamem, da smo delali na 

tem, da smo bili med seboj 

najprej ljudje. Ostalo je samo 

sledilo. 

 

Namenoma nisem nikogar žalil 

ali prizadel, to pač ni v mojem 

slogu. Ker pa tudi Bog ne more 

ustreči vsem, se zavedam, da tudi 

sam za koga nisem deloval tako 

kot bi on/a želel/a. To dajem v 

božje roke in v kesanje pri maši. 

 

Hvala Vam, dobri ljudje, za 

čudovito četrtstoletno potovanje! 

 

 

Fonzi Žibert, župnik v Boštanju 

1997-2022 

ob rojstnih dneh, godovih in 

drugih praznovanjih. In hvala 

ljudem iz ozadja, tihim molivkam 

in molivcem, ostarelim in bolnim 

in skritim dobrotnikom. 

 

Če pogledam malo širše, potem 

se zahvaljujem in sem ponosen za 

povezovanje in sodelovanje na 

družbeni ravni. Hvala Krajevni 

skupnosti, predsedniku (tudi v 

prejšnjih mandatih) in svetnikom 

KS. Res lepo sodelovanje, ki se je 

pokazalo tudi zdaj, pri obnovi 

cerkve na Topolovcu. Hvala 

gasilcem za številna varovanja in 

pomoč pri naših dejavnostih. 

Hvala društvom, pevskim in 

drugim skupinam ter 

posameznikom. 

 

Hvala Osnovni šoli Boštanj, 

učiteljicam, učiteljem in vsem  

de l a vcem šo l e ;  po sebno   

ravnateljici Vesni Vidic Jeraj. 

Hvala naši Občini Sevnica, 

županu Srečku Ocvirku in njegovi 

ekipi. Za vse lahko rečem tisti dve 

b e s e d i :  s o d e l o v a n j e  i n 

povezovanje.  

Hvala. 

 

 

 

 

 


