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LETO USMILJENJA

7.10. 5-7r
14.10. 1-4r
21.10. 5-7r

2.10. 27. nedelja med letom,
rožnovenska. Krajše srečanje z
birmanci (starši), po maši
9.10. 28. nedelja med letom
13.10. Srečanje članov ŽPS
14.10. Duhovna vaje za birmance,
Leničev dom, odhod ob 18h
16.10. 29. nedelja med letom
23.10. 30. nedelja med letom, misijonska
nedelja
27.10. Vizitacija g. škofa
30.10. 31. nedelja med letom

 Kateheti 2016/2017:
1r Damjana Lisec Zupančič, Maja
Erjavec, Tinkara Udovč
2r Urška Poljšak, Lucija Denžič
3r Franja Povše, Valerija Udovč,
Urban Marolt
4r Urban Udovč, Maša Orehovec,
Hana Androjna
5r Sara Praznik, Ana Vintar,
Sara Mravlja Stegenšek
6r Petra Zupančič, Ajda Mesojedec,
Saša Krnc
7r Tatjana Mlakar, Staša Zgonc,
Nejc Krnc

 Skrb za ureditev cerkve:
2.10. Boštanj 41 -50
9.10. Boštanj 51-60
16.10. Boštanj 61-74

 Birmanske skupine:

 Kanonična vizitacija:

Kateheti. Voditelj: župnik in
veroučni voditelji
Ministranti. Voditelja: Nejc Krnc,
Patrik Ganc
Umetniki. Voditeljica: Sergeja Sever
Gospel act. Voditeljica: Sara
Praznik
Nedelja pred mašo (9.00)
Pritrkovalci. Voditelj: Branko Knez,
Mitja Janc

Ob redni birmi je praviloma
kanonična vizitacija, ki jo bo vršil
sam g. škof Andrej Glavan.
Predvideni datum je 27.10 2016. Ob
tej priložnosti bo g. škof po običaju
pregledal matične knjige, finance in
administracijo ter stanje v župniji in
na podružnicah. Ob vizitaciji se bo
srečal tudi s ključarji farne cerkve in
s ključarji podružničnih cerkva.

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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številka 19

SLEDITI PROGI …
Minilo je.
Hvaležen sem za smeh in
sproščenost.
Lahko bi bilo drugače. Napeto,
nervozno … in mračno.
Ja, zateženo, fejst.
Pa je drugače.
Čutim, kako so starši zraven. Jim je
mar.
Hvaležen sem. Toliko lepih izkušenj
je za mano v pripravi na prvo
obhajilo. In se veselim nove
generacije. Številna je.
S starši sem podelil izkušnjo
Gardalanda.
Ja, na tistem tornadu sem se držal
nazaj in »bremzal«. Bilo me je strah
in sem se upiral, kar se je dalo. Sosed
ob meni mi je rekel: »Zakaj se držiš
tako nazaj in 'bremzaš'. Nagni se
naprej, in se prepusti vožnji! Šofiraj!!!
Šofiraj!!!«
In mi je v slogu dirkača pokazal kako
on to dela …

Mislil sem si: »Bedak!«
Pa sem na naslednji vožnji malo
tvegal. Nagnil sem se naprej, v slogu
voznika, šoferja, in se nagibal kot je
tekla proga … In »šofiral!«
Vauuu! Kako čudovita vožnja je bila!
Pri vseh stvareh je tako. Lahko
»bremzamo« in pač preživimo to pot
… (lahko je to priprava na birmo,
obhajilo, ali pa čisto vaše stvari …)
Lahko pa se prepustimo.
In sledimo progi. In »šofiramo«.
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Razpored svetih maš
Ne 2.10. Rožnovenska
Angeli varuhi
Po 3.10. Evald, m
To 4.10. Frančišek Asiški, ru
Sr 5.10. Apolinarij, škof
Če 6.10. Bruno, ust. kart.
Pe 7.10. Rožnovenska M B
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8.10. Benedikta, m

Ne 9.10. 28. NAVADNA
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Če 13.10. Koloman, m
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Pe 14.10. Kalist I., pp
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To 11.10. Filip, diakon
Sr 12.10. Maksimiljan CE, m

So 15.10. Terezija Avilska, r
Ne 16.10. 29. NAVADNA

Log
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+Franc Simončič

18.30 +Alojz Podlipnik, O
+Alojz Lisec O, Anton O,
19
Marija Žnidaršič
Za rajne

Boštanj

Po 10.10 Danijel, m

+Franc Blatnik, Franc Kmetič

Konf.: Za župnijo

Log
So

8

+Angela O, Martin
Draksler
+Jože Šraj, st. Zavrl, Marija
Šoštarič
+Stanko O, in +Šinkovec
+Jožefa Lisec O, Alojz, Agata
Po namenu
+Štefanija Vrtovšek
+Franc Redenšek

Za župnijo; +Marija Jeraj O,
Ivan, starši Petrič, Bratec

+Emil Rupnik, O
Po namenu
+Alojz Žnidaršič
+Franc Povše
Za rajne
Za rajne
+Pepca Andolšek
+Boris Pernovšek, Miloš
Hočevar
V čast sv. Duhu
Za župnijo; +Alojz, Terezija
Papež, Udovč Slavka
+Marija Možic, dru. Pfeifer
+Ivan Rešeta
+Jože Žnidaršič, Žnidaršič,
Koren

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
Oktober in rožni venec

Ostale skupine

Nastanek rožnega venca in praznik,
povezan z njim, ki ga obhajamo na prvo
nedeljo v oktobru, je nastal prav iz
ljubezni do Boga in Marije. Že od 12.
stoletja naprej se je širila pobožnost, v
k a t e r i s o v m o l i t v i p o n a v l j a li
zdravamarijo. Navada ponavljati
zdravamarijo trikrat po petdesetkrat,
vsega skupaj torej 150-krat, kot je število
psalmov Stare zaveze. Kmalu so takšni
ustni molitvi začeli dodajati Kristusove in
Marijine skrivnosti. Nedolgo za tem je ta
oblika dobila ime »rosarium«, to je venec
rož, rožni venec po zgledu vencev iz rož,
kakršne so tedaj ženini polagali na glavo
nevestam. Uporabljanje vrvice pri molitvi
rožnega venca in na njej nabranih »
jagod« izvira iz praktične potrebe, prišla
pa je ta navada na zahod iz vzhoda, kjer
npr. menihi na gori Atos že od nekdaj
uporabljajo podobno vrvico z nabranimi
jagodami kakor naš rožni venec
(imenovan tudi molek).

V mesecu septembru je po običaju
»startalo« kar nekaj skupin v župniji.
Člani ŽPS se praviloma srečujemo vsak
drugi četrtek v mesecu. Skupina
pripravlja in spremlja vse pomembnejše
stvari in dogajanje v župniji.
Skupina pevcev se po tradiciji srečuje
ob nedeljah zvečer. Dobrodošli v tej
skupini, če vas nagovarja petje in
glasba.
Skupina katehetov se dobiva ob petkih,
po rednem verouku in še ob posebnih
priložnostih. Ta skupina je v tem letu
okrepljena z birmanci/birmankami, ki so
zelo dobro vstopili v vlogo mladih
katehetov.
Zakonska skupina se srečuje praviloma
prvo soboto v mesecu in občasno na
kakšnem manj zahtevnem pohodu.
Geštalt skupina se srečuje praviloma
ob torkih, tu je v ospredju delo na sebi.
Potem so tu še birmanske skupine,
ministranti, »gospel act« …, in še kaj bi
se našlo.
Mladi imajo večino informacij o svojih
skupinah na facebooku.
Ker je skupin in dogajanja veliko, vseh
teh stvari ne objavljamo posebej v
našem glasilu. Dobro pa je, da se
zavedamo številnih možnosti
sodelovanja v župniji.
Nekoliko je opešala molitvena skupina.
Če se kdo prepozna v tem načinu
sodelovanja, so poti odprte.
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