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Napovednik 

12.2. Srečanje Mladinskega sveta, 20.00 

13.2. 6. nedelja med letom 

14.2. Sv. Valentin 

14. 2. Katehetski simpozij 

17.2. Priprava na krst, Šentrupert, 19 

20.2. 7. nedelja med letom, papeževo 

    pismo za post, I. Mladinska maša 

PSAO, voditelji oratorija 

24.2. Sv. Matija, apostol 

27.2. 8. nedelja med letom, papeževo 

    pismo za post, II 

2.3. Pepelnična sreda. Začetek postne 

  akcije 

6.3. 1. Postna nedelja 

 

 Skrb za cerkev: 

13.2. Dolenji Boštanj 41-50 

20.2. Dolenji Boštanj 51-60 

27.2. Dolenji Boštanj 61-70 

Bog povrni za skrb pri urejanju 

cerkve. Posebna zahvala vsem, ki 

ste v tem tednu opravili veliko delo 

ob pospravljanju jaslic.  

  

 �Verouk: 

18.2. - 3r, v živo (16-18) 

25.2. - birmanci, Zoom (16) 

Verouk za vse je predviden od 11.3. 

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 

 Zaspali v Gospodu: 

+Milan Mravlje, r. 26. 06. 1940, 

bival Dom upokojencev, Sevnica, u. 

08. 02. 2022, p. 15. 02. 2022, 15.00, 

Boštanj. 

Gospod, daj mu večni pokoj! 

Domačim iskreno sožalje! 

 

Srečanje članov ŽPS, 

10. februarja 2022 
 

1. V začetni refleksiji smo se ustavili pri 

našem zdravju. Spomnili smo se 

svetovnega dneva bolnikov, Lurške Matere 

Božje in svetnikov sv. Blaža in sv. 

Valentina. Februar je  zaznamovan s 

priprošnjiki za zdravje. 

2. Pogovorili smo se o datumih, ki peljejo do 

Velike noči, le ta bo 17. aprila. V pripravi na 

post (dve nedelji pred pepelnico, ki bo 02. 

marca)) je predvideno pismo svetega 

očeta. Na voljo bo tudi na spletni strani. 

3. Seznanili smo se z ustanovitvijo 

Mladinskega pastoralnega sveta. Do 

ustanovitve je prišlo iz praktični razlogov, 

saj so mladinske dejavnosti zelo številne in 

razvejane in jih je potrebno dobro 

usklajevati. MPS bo med drugimi 

dejavnostmi usmerjal katehetsko delo. 

4. Pregledali smo statistiko duhovnih 

poklicev na škofijski in slovenski ravni. V 

naši škofiji je 71 župnij, 54 župnij še ima 

svojega duhovnika, kar 17 župnij pa je v 

soupravi. Pomankanje kadra bo čedalje 

večji problem Cerkve. Ena od možnosti je 

uvajanje diakonske službe, ki pa je skoraj 

vernikom nepoznana. 

Srečanje smo zaključili z neformalnim 

pogovorom.  Pripravil: Urban Udovč  

MPS�se�je�srečal�to�soboto�ob�20h.�Za-
pisnik�Mladinskega�pastoralnega�sve-
ta�bo�objavljen�na�spletni�strani�in�v�
naslednji�številki�Boštanjskega�zvona. 
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Romali smo k Lurški Mariji. 

Svetovni dan bolnikov, petek. Zvečer 

sem poslušal pripoved, kako so iz  

neke župnije romali k Mariji v    

Brestanico. Na godovni dan. 

Z veseljem sem poslušal. Nagovorile 

so me svečke, ki so jih romarji nosili 

že skoraj v temi. Potem sem premiš-

ljeval, kako potrebujemo take majhne 

lučke v tem svetu, kjer se nam      

pogosto stemni. S hvaležnostjo sem 

se ustavil pri stranskem oltarju v naši 

cerkvi. Imamo milost, da je stranski 

oltar ves posvečen svetlobi, lučkam in 

molitvam za zdravje. Tega sem se 

malo drugače zavedel, ko sem te dni 

v jutranjih urah z mojo sestro stopil v 

cerkev. Ustavila se je  pri Mariji. 

»Poglej,« je rekla. In mi je pripovedo-

vala, kako zgovorno je, ko jutranje 

sonce obseva Marijin oltar. In res  je 

nekaj posebnega videti, kako sonce 

najde pot do tega oltarja. 

Prva polovica februarja je povsem v 

znamenju priprošnjikov za zdravje. Se 

mi zdi, da nikoli nismo toliko govorili 
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o zdravju, da se nikoli nismo tega tako 

zavedali kakor v času korone. Tale   

korona čas je neke vrste romanje k 

zavedanju. Da stvari niso samoumev-

ne. Da je zdravje dar in milost. Da je 

toliko vsega, kar smo imeli za samou-

mevno, dar. Vključno z življenjem. 

Pred kakšno uro mi je eden izmed 

mladih – imeli smo delovno akcijo – 

povedal, da mineva 164 let od dogod-

kov v Lurdu. Presenečen sem bil, da 

se kdo od mladih zanima za te stvari. 

(Ne pozabimo, v cerkvi imamo tudi 

fresko, ki prikazujejo dogodke v      

Lurdu). Bogu hvala. 

V naši cerkvi pri oltarju Lurške Marije 

bodo še gorele svečke zavedanja. 

Romanje 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 13.2. 
6. nedelja med  

letom 
Boštanj 8 Za župnijo 

    Jordan Saški, r Boštanj 10 
+Todi Papež, 30. d 

Za zdravje 

Po 14.2. Valentin, Zdravko, m Log 18 

+Marjan Knez O, brata  

Lojze in Mirko, st. Lojze in  

Lojzka 

      Boštanj 19 + Milan Mravlje, pogrebna 

To 15.2. Klavdij, r Boštanj 15 + Milan Mravlje, pogreb 

Sr 16.2. Filipa Morieri, r Boštanj  Za verne rajne 

Če 17.2. Sedem ust. Servitov Boštanj 18 

+Slavica Erjavec O, Milena in 

Milan Poljšak 

+Marija Hrovat, 30. dan 

Pe 18.2. Sadot in perzijski m. Boštanj 8 Za zdravje 

So 19.2. Konrad iz Piacenze, s Kompolje 17 
+Štefka Vrtovšek 

+Ivan Godec 

      Log 18 
Za zdravje 

+Jazbec 

Ne 20.2. 

7. nedelja med  

Letom 

Jacinta in Frančišek,  

Boštanj 8 

Za župnijo 

+Pavel Prebejšek O, in sor. 

+Franci Vovk O, Pavle, st. 

Klanšek 

    
Fatimska pastirčka 

MLADINSKA MAŠA 
Boštanj 10 

+Franc, st. Simončič O, Franc, 

Ana, Terezija Kladič 

+Jože Papež, O 

Po 21.2. Peter Damiani, š cu Log 18 
+Boris Kožar, O 

+Štefanija Štefanič 

To 22.2. 
Sedež apostola  

Petra 
Boštanj 18 Milan Mravlje, 7. dan 

Sr 23.2. Polikarp, š Boštanj 18 
+Nande Železnik O, Železnik, 

Žnidaršič 

Če 24.2. Matija, apostol Boštanj 18 
+Matjaž Vrtovšek 

+Matija Žibert 

Pe 25.2. Valburga, o     Po namenu 

So 26.2. Aleksander (Branko)     Po namenu 

Ne 27.2. 
8. nedelja med  

letom 
Boštanj 8 Za župnijo 

    Gabrijel ŽMB, r Boštanj 10 
+Ana Čižmek O 

+Tone Starc O, +Golčar 

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/   

Postni  čas  2022  
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je njegovo življenje varno in srečno 

zaradi velike žetve, ki jo je spravil 

v svoje žitnice (prim. Lk 12,16-21). 

Post nas vabi k spreobrnjenju, k 

spremembi miselnosti, da bi 

življenje svoje resnice in lepote ne 

imelo toliko v imetju kot v dajanju, 

ne toliko v kopičenju kot v sejanju 

dobrega in v medsebojni podelitvi. 

Prvi poljedelec je Bog sam, ki 

velikodušno »še naprej seje med 

človeštvom semena dobre

ga« (okrožnica Vsi smo bratje, 54). 

V postu smo poklicani, da 

odgovorimo na Božji dar, tako da 

sprejmemo njegovo Besedo, ki je 

»živa in dejavna« (Heb 4,12). 

Vztrajno poslušanje Božje besede 

dozori pripravljeno poslušnost 

njegovemu delovanju (prim. Jak 

1,21), ki daje rodovitnost našemu 

življenju. Če nas že to razveseli, 

koliko večji je šele klic, naj bomo 

»Božji sodelavci« (1 Kor 3,9), ko 

dobro izrabimo sedanji čas (prim. 

Ef 5,16) in tudi mi sejemo z 

dobrimi deli. Klica k sejanju 

dobrega ne smemo gledati kot 

breme, ampak kot milost, s katero 

nas Stvarnik hoče dejavno združiti 

s svojo rodovitno velikodušnostjo.  

Papež Frančišek 

SPOROČILO 

SVETEGA OČETA 

ZA POST 2022 

 

Dragi bratje in sestre, post je 

ugoden čas za osebno in 

skupnostno spreobrnjenje, ki nas 

vodi do velike noči umrlega in 

vstalega Jezusa Kristusa. Za 

postno pot 2022 bo dobro, če bomo 

premišljevali ob spodbudi sv. 

Pavla Galačanom:  

»Ne naveličajmo se delati dobro; 

kajti če se ne utrudimo, bomo ob 

svojem času želi. Dokler torej še 

utegnemo (kai- rós), delajmo 

dobro vsem« (Gal 6,9-10a). 

 

S e t e v  i n  ž e t e v 

 

V odlomku apostol opozori na 

Jezusu tako ljubo podobo o setvi 

in žetvi (prim. Mt 13). Sv. Pavel 

nam govori o chairósu; ugodnem 

času za sejanje dobrega zaradi 

žetve. Kaj je za nas ta ugodni čas? 

Vsekakor je to post, vendar je to 

tudi vse zemeljsko bivanje, 

katerega podoba je na nek način 

post. V našem življenju prevečkrat 

prevladujejo pohlep in oholost, 

želja po imetju, kopičenju in 

trošenju, kakor kaže neumnež v 

evangeljski priliki, ki je mislil, da  

https://katoliska-cerkev.si/

