Napovednik
Napovednik

LETO USMILJENJA
17.7. 16. Nedelja med letom. Žegnanje
na Lukovcu, maša ob 11h
24.7. 17. Nedelja med letom. Žegnanje
na Okiču, maša ob 11h
Krištofova nedelja!
7.8. Grozdetov shod, Zaplaz, 16h
14.8. Maša pred praznikom, Zaplaz,
20h
15.8. Marijino vnebovzetje, romarska
maša, Topolovec, ob 10h
26.9. Svetoletno romanje v Rim (do 29.
septembra)
1.10. Dekanijsko romanje: Trsat, Krk,
Goli otok, cena 65 EUR



Nedeljska sveta maša v času
počitnic je v fari samo ob 8h
(sobota ob 19h)!
Nedeljske maše v Sevnici:
8.00, 10.00, 19.00 ;
Šmarje 9.00. Sobota 19.00.



Žegnanji na Lukovcu in Okiču
bosta ob 11. uri.



Romanja:
Pred nami sta dve glavni romanji:
Svetoletno romanje v Rim
(posebna zgibanka z vsemi
informacijami!), konec septembra
Dekanijsko romanje: Trsat, Krk,
Goli otok (Gospodov vinograd!),
sobota, 1. oktobra



Blagoslovi:
Blagoslov Taborjevega križa na
Veterniku, 2. julij 2016
Blagoslov križa pri Knezovih na
Logu, 9. julij 2016

 Skrb za ureditev cerkve:
17.7.
24.7.
31.7.

Dolenji Boštanj 101-110
Dolenji Boštanj 111-120
Dolenji Boštanj 121-130

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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http://zupnija-bostanj.rkc.si

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

1857

1509

leto XXVII

JULIJ 2016

številka 14

Tam se je nekaj zgodilo!
Vse je bilo pripravljeno. Dan je bil
tak kot si ga človek lahko le zaželi za
tako priložnost.
Malo smo še posedeli v senci in se
pogovarjali.
Neki gospod je omenil, da je škoda,
ker pozabljamo preteklost, svoje
korenine. Rekel je: »V mislih imam
kraj, kjer je bil postavljen križ.
In vem, zakaj je bil postavljen. Dolga
leta je stal tam. In vedeli smo: Tam
se je nekaj zgodilo! Ta križ se je sedaj
podrl. In nikogar ni, ki bi se zavzel in
ga postavil nazaj. Tako je sedaj tisto
mesto povsem drugačno … Ampak,
ko bi sedanja generacija res vedela,
kaj se je tam zgodilo, bi ga hitro
postavili nazaj …«
Tam se je nekaj zgodilo …
Te misli so me spremljale, ko sem šel
skupaj z drugimi na križišče, pred
novo postavljeni križ.
Mislil sem na številna znamenja zgodbe, ki sem jih srečeval ali
blagoslovil.

In ker mi je znana zgodba o tem, kaj
se je tam zgodilo, je bil Psalm zares
pravi:
Naj bo slavljen GOSPOD, ker je
uslišal glas moje prošnje.
GOSPOD je moja moč in moj ščit,
vanj je zaupalo moje srce;
prejel sem pomoč in srce mi vriska,
s svojo pesmijo se mu zahvaljujem.
(Psalm 28: 6-7)
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Razpored svetih maš
So 16.7. Karmelska MB

Ne 17.7. 16. med letom
ŽEGNANJE
Aleš, spokornik
Po 18.7. Arnolf, š, p
To 19.7. Arsenij Veliki, p
Sr

Boštanj

Romarska maša

Boštanj

19

Boštanj

8

Lukovec

11

Log

+Pepca Andolšek
Za župnijo
+Vid in Ana Ribič
+Lisec in Bec
Po namenu

Log

18

+Alojz Lisec

Boštanj

19

Za zdravje

Boštanj

19

+Alojz Felicijan, O

20.7. Elija, prerok

Po namenu

Če 21.7. Lovrenc Brindiški

Po namenu

Pe

22.7. Marija Magdalena

Lukovec

So 23.7. Brigita, r

Ne 24.7.

17. med letom
Krištof, m
KRIŠTOFOVA
ŽEGNANJE

19
15.

30

Boštanj

19

Boštanj

8

Okič

11

Log
Po 25.7. Jakob Starejši, a
To 26.7. Joahim in Ana
Sr

+Jožefa, Albert Novšak
Poročni obred
+Marija Marolt O, Stanko,
Janez Šuster
Za župnijo
+Križnik
+Pešec
Po namenu

Kompolje

18

+Angela Šober

Boštanj

19

+Pepca Andolšek

Boštanj

8

Za zdravje

27.7. Gorazd, Kliment…

Za rajne

Če 28.7. Viktor (Zmago), p

Za rajne

Pe 29.7. Marta

Boštanj

19

+Anton, Jožefa Lipar

So 30.7. Peter Krizolog, cu

Boštanj

19

18. med letom
Ignacij Loyolski, r

Boštanj

8

Za župnijo
+Franc Simončič
+Martin Gorogranc O,
družina Žibret
Po namenu

Ne 31.8.

Log
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Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.
Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 19.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 19.00 .

Obvestila
Krištofova nedelja
24. julij 2016 – blagoslov vozil
– akcija MIVA Slovenija
»Moj dar Boga slavi
– za vse prevožene poti.«
»Z veseljem darujem
– življenja rešujem.«
Prav na god sv. Krištofa se bomo letos
zahvaljevali za vozila, ki nam
omogočajo mobilnost in za vse srečno
prevožene kilometre ter z zaupanjem
prosili blagoslova na naše cestne in
življenjske poti. Ob tem pa ne bomo
pozabili misijonarjev, ki prav tako
potrebujejo vozila in delovne stroje, da bi
lažje vršili svoje poslanstvo. Zato bomo
tudi letos velikodušno v zahvalo za
srečno prevožene kilometre radi
namenili svoj dar za nakup misijonskih
vozil.

Marija Magdalena,
praznik

God svete Marije Magdalene, ki ga v
Cerkvi obhajamo 22. julija, bo odslej
praznik za vso Cerkev. Papež Frančišek
je odločitev o prazniku svete Marije
Magdalene sprejel v okviru jubileja
Usmiljenja, da bi izpostavil

Molimo za srečno vožnjo
Dobri Bog,
na priprošnjo svetega Krištofa
nas varuj pred nevarnostmi in
nezgodami.
Utrdi v nas zavest odgovornosti
in nas z vsake poti srečno pripelji
domov.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Sveti angel, varuh moj,
bodi vedno ti z menoj …

»pomembnost te ženske, ki je
pokazala veliko ljubezen do Kristusa
in ki jo je Kristus zelo ljubil«.

Umetniki jo upodabljajo s posodico z
mazilnim oljem, stoječo pod križem, ali
kot spokornico z razpuščenimi lasmi s
knjigo, s Križanim, s spokornim bičem v
rokah in z mrtvaško glavo pred seboj.
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