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Napovednik 
 

 

 

16.1. 2. nedelja med letom. Nedelja 

  verskega tiska  

  Antonova nedelja na Okiču –   

  odpade! 

19.1. Baragov dan, Trebnje, 18.00 

23.1. 3. nedelja med letom. Nedelja 

   Božje besede 

30.1. 4. nedelja med letom 
 

 

 

 

 

 Skrb za cerkev: 

16.1. Dolenji Boštanj 1-10 

23.1. Dolenji Boštanj 11-20 

30.1. Dolenji Boštanj 21-30 

Bog povrni za skrb pri urejanju 

cerkve  
 

 �Verouk: 
V trenutnih razmerah bo verouk 

potekal doma oziroma na daljavo. 

Informacije o tem dobivate otroci/

starši neposredno preko sredstev 

komuniciranja.   
 

 Geštalt skupina: 

Če bi se kdo želel pridružiti geštalt 

skupini, je dobrodošel. Srečanja so 

vsak drugi torek, občasno pa 

pripravimo romanje. 

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

 Ogled jaslic: 

Vsak dan: 8.00 – 20.00.  
 

 

 Zaspali v Gospodu: 

+Matilda Selak, rojena 23. 02. 

 1930, Konjsko 13, umrla 08. 01. 

 2022, pogreb 11.01. 2022, Log 

+Marija Hrovat rojena  Martinčič, 

 rojeja 30. 11. 1946, NHM 19, 

 Sevnica, umrla 08. 01. 2022, 

 pogreb 14. 01. 2022, Boštanj 

+Metod - Todi Papež, rojen 14. 03. 

 1951, Dolenji Boštanj 61, umrl 11. 

 01. 2022, pogreb 17. 01. 2022, 

 Boštanj 

Gospod, daj našim rajnim večni 

pokoj! 

Domačim iskreno sožalje!  

 

 

 

 

 Darovi za svete maše: 
+Matilda Selak: Vida z družino, 

 Silva z družino, Jože z družino (+ 

 dar za cerkev), sestra Milka, 

 družina Debelak, Alenka Marin z 

 družino, Zofi Novšak. 

+Marija Hrovat: Slavko in Erika 

 Revinšek, Nataša Borštnar z 

 družino, Pavle Pešec. 

Bog povrni vsem, ki darujete za 

svete maše v spomin na pokojne!     
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Pred prazniki sem bil pri svoji  

zobozdravnici.  

»Malo bova ponovila. Ponovila 

bova, kako se čistijo zobje, kako se 

skrbi za ustno higieno … Vem, da 

to veš, ampak vseeno. Mojim 

strankam navadno rečem: To je 

tako kot, zakaj hodimo k maši? 

Zato, da stvari obnavljamo,  

osvežujemo. Da ne pozabimo.  

Da imamo spodbudo.« 

Hvaležen sem bil za to spodbudo. 

…  

»Nikoli še nisem bil tukaj.«  

S temi občutki je novi škof  

preteklo nedeljo stopil v našo  

cerkev. Pokleknil je, se prekrižal, 

pogledal po cerkvi. 

»Kakšna cerkev! Velika, lepa. Kot 

kakšna katedrala.« 

Pri maši je povedal, kako ga je 

1 

nagovorila tako lepo okrašena     

cerkev. In jaslice. 

»Veliko jaslic sem videl. Tako   

velikih nisem videl nikjer.« 

Po drugi maši se je eno uro      

pogovarjal z mladimi. 

Bil sem presenečen nad njegovim 

obiskom. Prvič se mi je zgodilo, da 

bi kakšen škof prišel na župnijo 

brez posebnega razloga. In to mi je 

bilo res lepo. 

Po njegovem odhodu sem         

premišljeval o lepih stvareh, ki jih 

je opazil v župniji. Pomislil sem, 

mi smo se morda že navadili na 

našo cerkev, na jaslice in še na kaj 

drugega.  

Včasih nas mora kdo malo       

spomniti, da ne pozabimo. 

In spodbuditi. 

Hvala za spodbudo. 

 

Spodbuda 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 16.1. 
2. nedelja med 

 letom 
Boštanj 8 

+Marija, Štefan Koštrun 

+Alojz Blatnik 

    

Nedelja verskega  

tiska 

Honorat, š 

Boštanj 10 

+Anton Žnidaršič 

+Sušinski 

+Ana, Joahim Lisec 

    Antonova Okič   Odpovedana 

      Boštanj 17 
+Metod Todi Papež,  

pogrebna maša 

Po 17.1. Anton Veliki, p Log 17 
+Anton, Pavla Novšak 

+Anton Šircelj, O 

      Boštanj 18 
+Tone Dolničar, Ivana,  

Franc Povše 
To 18.1. Marjeta Ogrska, d Log 18 +Tilka Selak, 7. dan 
Sr 19.1. Makarij, opat     Za župnijo 

Če 20.1. Sebastijan, Fabijan Boštanj 18 +Anton Veteršek 

Pe 21.1. Neža (Agnes), m Boštanj 18 
+Marija Hrovat. 7. dan 

+Neža,  Janez, Alojz Blatnik 
So 22.1. Vincenc (Vinko),dia Kompolje 18 +Železnik, Pavla Novšak 

Ne 23.1. 

3. nedelja med  

letom 

Henrik, r 

Boštanj 8 

Za župnijo 

+Anton, Alojzija Hrovat,  

Slavka Pešec 

    
Nedelja božje  

besede 
Boštanj 10 +Jože Zavrl, 30. dan 

Po 24.1. Frančišek Saleški, cu Log 17 
+Jožefa Lisec 

+Pavla Lisec 
      Boštanj 18 +Metod Todi Papež, 7.dan 

To 25.1. Spreobrn. a. Pavla  Kompolje 17  +Vinko Petek, O 

Sr 26.1. Timotej, škof     Po namenu 

Če 27.1. Angela Merici, red. Boštanj 18 
+Janez Šuster O, Šuster,  

Marolt 
Pe 28.1. Tomaž Akvinski, cu Kompolje 17 +Ana Hafner, 7. dan 

   Boštanj 18 Po namenu 
So 29.1. Valerij, škof Boštanj   Po namenu 

Ne 30.1. 
4. nedelja med 

 letom 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Ciril Udovč, O 

    Hijacinta, r Boštanj 10 
+Alojz Lisec O, Jožefa, Agata 

Lisec, Lojze 

Po 31.1. Janez Bosko, ust. SDB Log 17 
+Albert Žnidaršič, O 

+Franci Žnidaršič 

      Boštanj 18 +Zvonimir Kadilnik 

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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Srečanja na Zoomu 

 
Dne 14. januarja so potekala razna 

srečanja preko spleta.  

 

1. Srečanje s starši prvoobhajancev. Med 

 drugim smo okvirno predvideli datum 

 prvega obhajila: 8. maj. 2022. 

 Predvideli smo tudi oratorijski dan kot 

 celodnevna priprava na prvo sveto 

 obhajilo. 

 

2. Srečanje z birmanci. Predelali smo 

 tematiko krsta, krstne simbolike in 

 znamenj. V prihodnje se bomo 

 posvetili zakramentu svete birme. 

 

3. Srečanje birmanskih voditeljev. Tu je 

 bil podan predlog, da glede na 

 številne dejavnosti mladih, uredimo 

 skupni obvestilnik (Messenger), kjer 

 bodo pregledno vpisana obvestila 

 vseh mladinskih dejavnosti. Iz istega 

 razloga je padel predlog, da se v 

 župniji Boštanj ustanovi tako 

 imenovani MPS (Mladinski pastoralni 

 svet), ki bo pokrival celotno področje, 

 kjer se župnija ukvarja z mladimi 

 (oratorij, mladinske maše, verouk, 

 projekti kjer sodelujejo mladi, 

 oratorijski dnevi, delavnice za mlade v 

 župniji itd.).  

Srečanje ŽPS, 

13.1.2022 

 

Prvo srečanje v tem letu je zaradi 

naraščajočih okužb s Covod-19 potekalo 

preko Zooma. 

 

1. Naredili smo refleksijo na praznike in 

 preteklo obdobje. Skupno mnenje je, 

 da je bila »otroška polnočnica« lepo 

 sprejeta in jo velja ohraniti. Izrazili smo 

 veselje, da nas je na nedeljo 

 Jezusovega krsta obiskal novi škof. 

 

2. Pregledali smo zapisnik pretekle seje.  

 Ni bilo dopolnil. 

 

3. Seznanili smo se s trenutnim stanjem 

 glede verouka in soglašali, da se stvari 

 odvijajo doma oziroma preko spleta. 

 

4. Antonova nedelja na Okiču. V danih 

 razmerah ni modro, da se 

 izpostavljamo prevelikim zdravstvenim 

 tveganjem. Antonova nedelja je lahko 

 tudi kasneje. 

 

5. Dogodke bomo načrtovali, ko bo 

 zdravstvena situacija boljša. Izrazili 

 smo upanje, da bomo naslednje 

 srečanje že lahko oblikovali v živo. 

https://katoliska-cerkev.si/

