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LETO USMILJENJA

14.8. Maša pred praznikom, Zaplaz,
20h
15.8. Marijino vnebovzetje, romarska
maša, Topolovec, ob 10h
Sveti Rok, romarski shod, 18h
20.8. Jernejev shod, Žalostna gora, 20h
27.8. Srečanje geštaltistov
Romanje bolnikov na Zaplaz (10h)
28.8. Oratorij 2016, začetek
31.8. Rekolekcija (NM)
3.9. Topolovec, romarski shod, 19h
4.9. Topolovec, žegnanje, romarski
shod: maša ob 7h in ob 10h.
Brestanica, romarski shod, maša
ob 15h
7.9. Pastoralni tečaj (NM)
10.9. Molitveni dan za duhovne poklice,
Zaplaz, 10h
11.9. Farno žegnanje
17.9. Stična mladih 2016
Romanje pevcev na sv. Višarje
(predvideno)
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.

 Romanja:
Poleg običajnih romanj (Zaplaz ) so
pred nami organizirana romanja:
Romanje pevcev na sv. Višarje, 17.
Septembra.
Svetoletno romanje v Rim (posebna
zgibanka z vsemi informacijami!),
konec septembra.
Dekanijsko romanje: Trsat, Krk,
Goli otok (informacije: Gospodov
vinograd!), sobota, 1. Oktobra

 Zaspali v Gospodu:
+Marija Popovič, r.: 10. 10. 1928,
bivala Dolenji Boštanj 32.
Darovi za svete maše: Marjana
Podlipnik, Lojze Bec, Bruno Pfeifer,
Kmetičevi, sosedje Simončič 2,
otroci Simončič, družina

 Oratorij 2016:

 Skrb za ureditev cerkve:
14.8. Konjsko
21.8. Radna
28.8. Jablanica
4.9. Boštanj 1-10

Letos bo oratorij za otroke ob koncu
počitnic: začetek v nedeljo 28.8. ob
15.30h, nato nadaljevanje do srede
(9h-14h).
Naslov oratorija: Zdaj gre zares!
Podroben program bo na letakih,
objavljen bo tudi na spletni strani
naše župnije.

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
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Ne vedo točno

Ne vedo točno.
Seveda, vedo vse o zastavljeni poti, vse o
postankih, o cilju, o programu. In o
vrnitvi. Sicer pa imajo vedno vojvodo,
tako mu pravijo, izkušenega popotnika, ki
vodi celotno pot.
Ne vedo točno, kdaj se je začelo. Izročilo
pravi, da zaobljubljena pot poteka
neprekinjeno preko 270 let.
Bila je huda preizkušnja, ki je v davnini
prizadela zagorsko področje. In ljudje so
se zaobljubili. In zaobljube se držijo še
danes.
Znamenita je ta pot. Peš od Zagorja
preko Čemšenika do Nove Štifte pri
Gornjem gradu. Vmes je po stari navadi
potrebno obiskati sedem cerkva in ne
vem koliko kapelic. Romanje traja tri dni.
No, imel sem srečo.
Bil sem kaplan v Zagorju ob Savi. Še
mlad, in sem na take ljudske pobožnosti
gledal nekoliko zviška. In sem rekel
župniku: »Kaj pa bom počel na tej poti?«
Ja, rekel mi je, naj namesto njega
spremljam romarje v novo Štifto. Tri
dni!? Peš!?
Ok, sem si rekel, bom pa vsaj nekaj
kondicije pridobil.

V temni noči smo šli na pot. In po prvih
korakih: pete litanije. Pa kaj so nori? Bil
sem zaspan, razdražen, zdaj pa to …
Potem rožni venec z vsemi mogočimi
dodatki … Ob šestih zjutraj smo bili že v
Čemšeniku. Maša. Takoj po maši na pot
… In … Spet pete litanije, rožni venec …
In tako od postaje do postaje …
Priznam, šele drugi dan se je nekaj
premaknilo v meni. Začutil sem, kaj se
pravzaprav dogaja. Začutil sem ritem.
Litanije so imele svoj ritem. In korakali
smo v ritmu. Litanije so kar nosile
korake. Takrat sem vedel, zakaj nihče ni
utrujen, ne otroci ne starci (ja, tudi taki so
bili na poti) … Že od daleč so nam
zvonili zvonovi v pozdrav. Po tradiciji
nas je pred cerkvijo sprejel domači
župnik ...
Ko nanese beseda na Marijino
vnebovzetje ali na romanja … Vedno mi
pride ta izkušnja pred oči.
Imel sem srečo, res.
Ko se človek neha upirati … Koliko
milosti ga čaka.
Žal, nemogoče je to izraziti z besedami.
Zato tale romarska zgodba.
V romarskih dneh.
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Razpored svetih maš
Ne 14.8.

20. med letom
Maksimilijan Kolbe

Po 15.8.

VELIKI ŠMAREN

To

Rok, spokornik

16.8.

Sr 17.8.
Če 18.8.
Pe 19.8.
So 20.8.

Evzebij, papež
Helena, cesarica
Janez Eudes, duh.
Bernard, opat

Ne 21.8.

21. med letom

Po 22.8.

Devica
Kraljica

To
Sr

Marija

Za župnijo
+Alojz Lisec
Log
8.30 Po namenu
Zaplaz
20 +Pepca Andolšek
Boštanj
8
+Angela in Martin Draksler
+Mariji v zahvalo in
Topolovec 10
priprošnjo
Log
18
+Alojz Lisec
Kompolje 19 +Železnik, Pavla Novšak
Boštanj
8
Za zdravje
Za rajne
Za rajne
Boštanj
14 Za blagoslov v zakonu
Boštanj
19 +Alojz Novšak, O
Za župnijo
Boštanj
8
+Neža de Rosi, Ferkolj
Log
8.30 Po namenu
Boštanj

Log

18

Boštanj

19

23.8. Roza iz Lime
24.8. Jernej, Natanael, a.

Če 25.8.

Ludvik IX., fr. kralj

Pe 26.8.

Zefirin, papež

Boštanj
Okič
Boštanj

So

27.8.

Monika

Boštanj
Boštanj

Ne 28.8.

22. med letom

Boštanj
Boštanj
Log
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+Alojz Žnidaršič, 30d

+Franc Povše, 30d
Po namenu
Po namenu
+Matija O, Marija
19
Jermančič, +Petrič
+Rozalija Žužek O,
18
in Franc
+Frančiška Rak, 30d
19
+Renata Levstik, O
Maša ob srečanju
11
geštaltistov
+Stane, Roman, Alojzija
19
Lipar
Za župnijo
+Igor Medved, Bojan
8
Gorenc in starši
10 +Ana, Jože Pfeifer in starši
8.30 Po namenu

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
Marijino vnebovzetje
Marijino vnebovzetje („veliki šmaren“, „
velika maša“) je najstarejši Marijin
praznik.
V Jeruzalemu so že v 5. stoletju obhajali
15. avgusta spomin dneva, ko je Marija
zaspala (Dormitio SS. Deiparae).
Po običaju bo na predvečer praznika
(nedelja, 14.8.) procesija z lučkami in
maša na Zaplazu, ob 20h. V naši župniji
pa bo romarska maša na sam praznik
na Topolovcu ob 10h

Gračka gora
in sv. Rok
V ponedeljek, 15. avgusta, ob 10h,
vabljeni na Gračko goro, kjer bo sv.
maša in procesija z najsvetejšim, nato
pa romanje preko Čanja, Stržišča,
Vranja, Dobja, Žabjeka k cerkvi sv.
Roka, kjer bo sv. maša, pete litanije
Matere Božje in blagoslov z
najsvetejšim. Malica iz popotne torbe.
Ob 18.00 bo sv. maša pri sv. Roku –
romarski shod.
V torek, 16. avgusta je praznik sv.
Roka. Sv. maše bodo pri svetem Roku
ob 7.00, 8.00, 9.00 in sklep romarskega
shoda ob 10.00. Po maši bomo zmolili
litanije Matere Božje in prejeli blagoslov
z Najsvetejšim. V župnijski cerkvi bo sv.
maša ob 19.00.

Žalostna Gora nad
Mokronogom
Vabimo na tradicionalni Jernejev shod. V
soboto, 20. avgusta zvečer ob 20. uri
začnemo pobožnost pri kapelah
Marijinih žalosti, nato se procesija z
lučkami pomakne do cerkve. Sveti maši
in petim litanijam sledi celonočno
bdenje. K bdenju vabimo tudi skavte in
različna duhovna gibanja. V nedeljo, 21.
avgusta, svete maše ob 7. in 10. uri. Ves
čas priložnost za sveto spoved, ob
Jernejevm shodu pa lahko prejmete tudi
svetoletni odpustek pod običajnimi
pogoji. Romarski shod letos vodi
novomašnik p. Boštjan Kotar, križnik.

Brestanica
Srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih v
nedeljo 4. septembra letos združeno z
obiskom kipa Fatimske Marije: ob 14h
sprejem kipa, molitvena ura in priložnost
za spoved, nato škofova maša, sv.
maziljenje in posvetitev Jezusovemu in
Marijinemu srcu. Ob 18.30h slovo.
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