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Napovednik 

 

27.2. 8. nedelja med letom, papeževo 

  pismo za post, II 

1.3.   Pustni torek 

2.3.  Pepelnična sreda. Obred   

 pepeljenja. Začetek postne akcije 

 Post in molitev za mir 

6.3.  1. Postna nedelja. Obred   

 pepeljenja 

10.3. Srečanje ŽPS 

12.3. Srečanje MPS (mladinski svet) 

13.3. 2. Postna. Papeška. Romanje na 

  Brezje, popoldan 

16.3. Teološki simpozij (Zoom) 

19.3. Sveti Jožef 

20.3. 3. Postna. Mladinska maša. 

25.3. Srečanje s starši prvoobahajancev 

 

 Skrb za cerkev: 

27.2. Dolenji Boštanj 61-70 

6.3.   Dolenji Boštanj 71-80 

13.3.  Dolenji Boštanj 81-90 

Bog povrni za skrb pri urejanju cerkve. 

  

  �Verouk: 

11.3.  1-3r (16-18) 

11.3.  BIRMANCI, 18.30 

18.3.  4-6r (16-18) 

11. marca bomo pričeli z veroukom v 

živo, po razporedu. Tisti petek bo 

potekalo (18.30) srečanje vseh 

birmancev. Na tem srečanju se bomo 

dogovorili, kako bo potekalo delo dalje.  

.  

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: 

+Zlatko Redenšek, rojen 5. 9. 1963, 

Kompolje 29, umrl 14. 2. 2022, pogreb 

21. 2. 2022, Kompolje. 

+Neža Novšak rojena Blatnik, rojena 

28. 12. 1933, Konjsko 14, umrla 19. 2. 

2022, pogreb 25. 2. 2022, Log 

+Frančiška (Fani) Novšak  rojena 

Gorišek, rojena. 2. 4. 1941, Jablanica 5, 

umrla 20. 2. 2022, pogreb 26. 2. 2022, 

Boštanj  

Gospod, daj našim rajnim večni pokoj! 

Domačim iskreno sožalje! 

 

 Svete maše: 

+Zlatko Redenšek: sin Jure, hčerka 

Maja z Urošem, družina Karlič, 

nečakinja Jasmina z družino, družina 

Levstik, družina Boc, družina Vugrinc. 

+Neža Novšak: sin Andrej z družino, 

hčerka Marjana z družino, Ivanka 

Redenšek, Frenk in Gelca Blatnik, Zofi 

Novšak z družino (2). Sestrična Pavli in 

Zofi z družino, družina Lisec iz Preske, 

družina Krejan, Ana Lisec, Slavi Novšak, 

Bec Alojz (Konjsko), družina Žnidaršič 

(Lukovec), družina Martinčič, družina 

Blatnik-Ocvirk. Stane Blatnik 40 € in  

Poljšak, Žnidaršič - dar za cerkev. 

+Frančiška (Fani) Novšak: Damjana z 

družino,  Brigita z družino (3). 

Sanja s Klemnom, Aleksandra z 

Davorjem, Teja z Jožetom, Natalija z 

Urošem; Majda Karlič z družino, 

Veronika Šteblaj, Novšakovi iz Preske, 

Jože in Tatjana Kunej, Bojan Kozmus z 

družino, Olga Kozmus,  Franci Kozmus 

z družino, Franci in Štefka, Zvonko 

Dobravc z družino, družina Androjna 

(Rogačice).  
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Na aktualno dogajanje v zvezi z    

napadom Rusije na Ukrajino, je nad-

škof msgr. dr. Marjan      Turnšek na 

svojem Facebook   profilu delil svoje 

razmišljanje in povabil k molitvi. 

Praznik apostala sv. Matija, 24.    

februar 2022, spet en črn dan za 

Evropo in svet, zlasti pa za Ukrajino! 

"Leviatan" je spet podivjal v posame-

znikih in strukturah – in spet se iz 

Rusije širi v svet;  a "podzemne"  

povezave potekajo tudi preko  

oceanov. 

Vendar vas prosim, ne preklinjajte 

Rusije in Putina – to bo še poslabšalo 

stanje ... Marveč molite za Rusijo in 

Putina in druge vpletene: nadvse živ 

je spet Marijin klic iz Fatime (1917): 

"Molite, molite, molite ... delajte           

pokoro ..." za "uboge grešnike";      

molite za spreobrnjenje Rusije,      

Putina ... "In vojna bo končana ..." 

Tisti, ki se sicer na božič in veliko 

noč v moskovski stolnici križa in    

priklanja ikonam ter kaže po        

televiziji, nato pa sproži vojno, še ni 

spreobrnjen – ne služi Božje 

liturgije ... 
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Molimo pa tudi za uboge ljudi v 

Ukrajini, za družine ... vsaj nekoliko 

nam lahko pomaga spomin na leto 

1991 pri nas ... 

Marija vabi k molitvi rožnega venca. 

Kdor ne uspe zmoliti enega dela (le 20

-30 min), naj vsak dan zmoli vsaj eno 

desetko; družine molite skupaj z misli-

jo na ukrajinske družine, ki trepetajo 

pred vojnimi grozotami ...  

Politiki, brez podpore molitev množic, 

so nemočni…  

Marija, Kraljica miru, prosi za nas, za 

Rusijo, za Ukrajino ...! 

 

 

 

Kraljica miru 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 27.2. 
8. nedelja med 

letom 
Boštanj 8 

Za župnijo 

Za mir med narodi 

    Gabrijel ŽMB, r Boštanj 10 

+Ana Čižmek O 

+Tone Starc O, +Golčar 

Za mir med narodi 

Po 28.2. Osvald, š Log 17 
+Tone Novšak O 

+Terezija in Matija Novšak 

To 1.3. Albin (Zorko), š Kompolje 17 

+Zlatko Redenšek, 7. dan 

+Franc in Terezija Mesoje-

dec, O 

Sr 2.3. 
++PEPELNICA 

Neža Praška, d 
Boštanj 18 

+Štefka Štempelj 

+Jože Zavrl 

Če 3.3. Kunigunda, ces Log 18 +Neža Novšak, 7. dan 

Pe 4.3. Kazimir, kraljevič Boštanj 18 +Fani Kodrič rd 

So 5.3. Hadrijan, m     Po namenu 

Ne 6.3. 1. POSTNA Boštanj 8 Za župnijo 

    
Nika, Koleta, r. 

Obred pepeljenja 
Boštanj  10 

+Fani Novšak, 7. dan 

+Franc O, Marija Žnidaršič 

Po 7.3. Perpetua, Felicita Log 18 

+Frančiška, Franc Lisec; 

+Urška, Jakob, Milan Lisec, 

Vinko Buč 

To 8.3. Janez od Boga, r Kompolje 18 
+Mravlje Milan, 30. d 

+Šober, Redenšek, Kozinc 

   Šmarčna 18
30 

+Marija, Jože Pipan (rd) 

Sr 9.3. Kunigunda, kr Boštanj 18 +Udovič Marija r. Lakner 

Če 10.3. 40 mučencev Boštanj   Po namenu 

Pe 11.3. Benedikt, š Boštanj 8 +Ana Paskvale 

So 12.3. Inocenc I., pp Boštanj   Po namenu 

Ne 13.3. 2. POSTNA Boštanj 8 Za župnijo 

    Leander Seviljski, m Boštanj 10 

+Todi Papež (rd) 

+Kurt Stauder,  

Albert Žnidaršič 

Po 14.3. Matilda, kr Log 18 

+Danica in Žan O,   

ter Miha Kurnik 

+Brigita Cizerle r. Šterk, O 

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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Prvo srečanje Mladinskega 

pastoralnega sveta 

Srečanje smo začeli v božjem imenu in se 

priporočili Lurški materi božji.  Po kratki molitvi 

nas je nagovoril župnik Fonzi, po njegovi uvodni 

besedi pa je vsak od udeležencev dobil 

priložnost, da pove, kako se počuti in na kaj 

pomisli v danem trenutku. Po refleksiji je besedo 

prevzela Sara, ki nam je predstavila načrt 

poteka naših prihodnjih srečanj in delovanje 

MPS. 

1. Najprej smo razglabljali o verouku, ki že lep 

čas poteka na daljavo. Sklenili smo, da se v živo 

zaenkrat dobimo le s prvoobhajanci, z birmanci 

pa bo potekalo srečanje preko ZOOM-a. 

Srečanje v živo pa bodo od 11. marca. 

2. Po verouku je beseda tekla o organizaciji 

mladinskih maš. Kot je bilo planirano že do 

sedaj, bodo mladinske maše potekale vsako 

tretjo nedeljo v mesecu ob 10h.  

3. Naslednja tema je bila - oratorij. Skupaj smo 

določili, da bo oratorij letos potekal od 8. 8. do 

12.8. V namen dodatnega izobraževanja bo del 

animatorske ekipe prihodnjo nedeljo odšel v 

Maribor (PSAO). Seznanili smo se z raznimi 

novostmi, besedo pa smo namenili tudi 

duhovnim poklicem in kako so videni od 

mladih. 

Po krajši pavzi smo se vsi udeleženci spet zbrali 

v učilnici in si podelili mnenje o poteku prvega 

srečanja, nad katerim smo bili vsi navdušeni. 

Ugotovili smo, da je mladih župnijskih 

sodelavcev res veliko, zato smo naredili ožji 

odbor, ki bo zastopal določeno področje 

dejavnosti. Vodja MPS in koordinatorka oratorija 

je Sara. Za asistentko vodje in stike z javnostjo 

je bila izvoljena Špela, za tajnika pa je bil izbran 

Nejc. V ožjem odboru sodelujejo še tehnična 

podpora (Dominik), fotografinja (Aleksandra), 

pevska ekipa (Sara, Lucija, Neža in Hana) in 

umetniški del ekipe, katere vodja je Laura. 

Skupaj smo določili tudi datum naših srečanj, 

kjer se bomo zbrali vsi mladi župnijski 

sodelavci: Potekala bodo redno vsako drugo 

soboto v mesecu ob 20h. 

Srečanje smo sklenili z molitvijo za lahko noč in 

zahvalo Bogu, da smo lahko bili skupaj. 
(Podrobnejši zapisnik je na spletni strani) 

    Pripravil Nejc K. 

Molitev za mir 

 

Vse Slovenke in Slovence lepo vabim, da 

se na pepelnično sredo pridružimo pobudi 

papeža Frančiška, ki je naslednjo sredo 

(2. marec 2022) razglasil za poseben dan 

molitve in posta za mir. Papež pravi: 

»Jezus nas je učil, da se na hudičevo 

nesmiselnost nasilja odgovori z Božjim 

orožjem, z molitvijo in postom. Vse 

vabim, da pepelnično sredo, 2. marca, 

namenijo dnevu posta za mir. Vernike na 

poseben način spodbujam, naj se na ta 

dan intenzivno posvetijo molitvi in postu. 

Kraljica miru naj obvaruje svet pred 

norostjo vojne.« 

Kraljica miru – prosi za nas! 
 
Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit  

 

Sporočilo Svetega očeta za 

post 2022 
 
»Ne naveličajmo se, ko delamo dobro«. 

Ne naveličajmo se moliti. 

Ne naveličajmo se ruvati zla iz svojega 

življenja. 

Ne naveličajmo se delati dobro v dejavni 

ljubezni do bližnjega. 

»Če se ne utrudimo, bomo ob svojem času 

želi« 

Post nas spominja, da »blaginje, pa tudi 

ljubezni, pravičnosti in vzajemnosti, ne 

dosežemo enkrat za vselej; zanje se 

moramo boriti iz dneva v dan« (prav 

tam, 11). Prosimo torej Boga za 

potrpežljivo stanovitnost poljedelca 

(prim. Jak 5,7), da se ne bomo utrudili pri 

delanju dobrega, korak za korakom. 

Papež Frančišek (celotno pismo je na 

spletni strani). 

 
 

https://katoliska-cerkev.si/

