Napovednik
Napovednik
2.7. 13. nedelja med letom, spomin
Slovencev po svetu
Zlata maša, Slinovce pri
Kostanjevici, 10h (g. Anton Bobič)
5.7. Ciril in Metod, slovanska apostola,
sozavetnika Evrope
9.7. 14. nedelja med letom
16.7. 15. nedelja med letom.
Žegnanje na Lukovcu, 11.15
23.7. 16. Nedelja med letom
Žegnanje na Okiču, 11.15
30.7. 17. Nedelja med letom
6.8. Jezusova spremenitev na gori

 Skrb za ureditev cerkve:
2.7. Dol. Boštanj 91-100
9.7. Dol. Boštanj 101-110
16.7. Dol. Boštanj 111-120

 Nedeljske maše
V počitniških dneh bo sveta maša v
farni cerkvi samo ob 8.uri.
Žegnanjske maše na podružnicah
so po običaju. Če želite, da ste pri
maši ob drugi uri, je v župniji
Sevnica dovolj možnosti.
Nedeljske maše v Sevnici:
8.00, 10.00, 19.00 ; Šmarje 9.00.
Sobota 19.00.

 Sv. brata Ciril in Metod
V Katoliški Cerkvi 5. julija obhajamo
slovesni praznik sv. bratov Cirila in
Metoda, slovanskih apostolov in
sozavetnikov Evrope. Imenujemo ju tudi
apostola Slovanov zaradi pomembnega
misijonskega dela med slovanskimi
ljudstvi.
Ciril in Metod sta bila misijonarja
grškega rodu, ki sta pri oznanjevanju in
širjenju krščanske vere uporabljala
glagolico. Ciril se je rodil okrog l. 826 ali
827, Metod pa okrog l. 812 ali 815 v
Solunu. Najprej sta delovala kot
knjižničar in učitelj filozofije. Mladost sta
preživela v okolici Soluna, cesar pa ju je
okrog l. 860 poslal misijonarit na polotok
Krim.
Moravski knez Rastislav ju je okrog l. 860
povabil med slovanske narode, kjer sta
delovala na tedanjem velikomoravskem
ozemlju, ki je zajemalo današnjo
vzhodno Slovenijo, vzhodno Hrvaško,
Madžarsko, Češko, Slovaško, južno
Poljsko, jugovzhodno Nemčijo in
zahodno Ukrajino ter širila krščansko
oznanilo v slovanskem jeziku. Po treh
letih na Moravskem sta odšla v Panonijo
in od tam preko Benetk v Rim. Pri
papežu Hadrijanu II. (867–872) sta
dobila dovoljenje za opravljanje
bogoslužja v slovanskem jeziku.

V naši cerkvi ju najdete na stranskem
oltarju na desni strani.

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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Blagoslov pred dopustom
Vozil sem za znanci. Nisem poznal poti.
Znašli smo se na precej strmi vzpetini,
prav na vrhu je bila prenovljena hiška.
Že pred časom me je prosila, da bi
imela blagoslov hiše in Marijinega kipa.
Mislil sem, da bo to en kratek obred in to
bo to. Ko pa sem zagledal množico, mi
je bilo jasno, da gre za nekaj več …
Najprej me je peljala do Marijinega kipa
… Stal sem tam in v mislih so mi polzeli
prizori, o katerih je pripovedovala …
Prometna nesreča z motorjem. Ko že
misliš, da te ni več … In potem meseci in
meseci v bolnicah … Te krpajo, šivajo,
sestavljajo zdrobljene koščice … Po
dolgih mesecih se postaviš na noge,
seveda z berglami …
Še vedno ima posledice. Toda, zdaj hodi
brez bergel. Morda še s strahom in
negotovostjo, gotovo pa s pogumom. In
z vero …
Po blagoslovu je imela govor.
Čemu smo tukaj? Čemu ta blagoslov?
Rekla je zelo preprosto. Želim se
zahvaliti, da sem živa …
Dal sem ji podobo angela varuha. Rekel
sem ji, da je dobro opravil svojo nalogo
in da ji želim, da jo opravlja še naprej.

Nič ni pomišljala. Postavila ga je v nišo k
Marijinemu kipu ...

Ko sem odhajal mi je rekla: To sem
hotela poprej narediti. Zdaj bom lahko
šla na dopust ...
Ko sem vozil proti Boštanju sem
razmišljal, kaj je tisto, kar bi pred
dopustom rad naredil ... In verjamem,
da smo tukaj vsi na istem. Vsi imamo
kakšen razlog za zahvalo.
Želim vam prijetne počitniške in
dopustniške dni. Morda boste pred tem
tudi sami rekli: Želim se zahvaliti …
Potem lahko grem na dopust.
Dobri ljudje, srečno!
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Razpored svetih maš

Log
Kompolje
Boštanj
To 11.7. Benedikt, opat
Log
Boštanj
Sr 12.7. Mohor,Fortunat, m Boštanj
Če 13.7. Henrik (Hinko), k
Boštanj

Za župnijo
+Agata Lisec, O
+Minka Možic, O
SVETE MAŠE OB 10. URI NI !!!
Po namenu
18 +Petek, Podpadec
19 +Marjan kogovšek, O
19 +Franc Simončič
18 +Stanislav Draksler
+Udovč
19
+Neža Batnik
19 +Jurij Pesjak, 7d
Po namenu
19 +Ivana Kovač
+Marija O, Jože Virant,
Gašper Sporar
8
+Vladimir Šteblaj
SVETE MAŠE OB 10. URI NI !!!
Po namenu
18 +Maks Jošt
19 +Alojz Lisec
18 +Matej Kovač,Boris Kožar
19 +Marija Skubic
Po namenu
Po namenu

Pe 14.7. Kamil Lelis, d

18 +Ludvik Knez O, in sorodn.

Ne

13 nedelja med
2.6. letom; Slovencev
po svetu
Ptujskogorska MB

Po

3.7. Tomaž, a

To
Sr

4.7. Urh (Uroš), š
5.7. Ciril in Metod

Boštanj

Log
Kompolje
Boštanj
Boštanj
Šmarčna
Boštanj

Če
Pe
So

6.7. Marija Goreti
7.7. Vilibald, škof
8.7. Kilijan, škof

Ne

9.7.

14. nedelja med
letom

Boštanj
Boštanj
Boštanj

Veronika, o
Po 10.7. Amalija, r

So 15.7. Bonaventura, cu

Ne 16.7.

15. nedelja med
letom
Karmelska MB
ŽEGNANJE

Šmarčna
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Nedelja Slovencev po svetu 2017
»Ne moreš biti drugega kot
domoljub. Kdor svojega doma in
svoje domovine nima rad, nima
ničesar in nikogar rad. Če ne
bomo domoljubi, smo ob današnji
globalizaciji zapisani odmrtju.
Domoljubna vzgoja nam manjka.
Ko sem pred davnimi leti prvič
pripotoval v Švico, me je
presenetilo, kako so že ob
skromnem prazniku kantona na
vseh hišah vihrale zastave. Pri nas
pa je marsikdaj ravno obratno. Ob
državnih praznikih vidiš ulice, kjer
niti na eni zasebni hiši ne visi
zastava. Domoljubno vzgojo v
smislu slovenstva sem v otroških
letih užival doma, v takratnem

družinskem okolju, že v letih
Kraljevine Jugoslavije. Oče me je
večkrat prosil, naj mu ob smrti v
krsto položimo trak akademskega
društva Danica z barvami slovenske
zastave. In v takšnem domoljubju
sem tudi vzgajal svoje otroke. Oče
in mati sta prva, ki v srca svojih
otrok sadita ljubezen do slovenske
besede, ki je najmočnejše jamstvo za
ohranjanje narodne zavesti in za
obstoj slovenske države.«
Akad. prof. dr. Kajetan Gantar

Na jubilej se bomo spomnili tudi na
Romanju treh Slovenij na Svete
Višarje, ki bo letos 6. avgusta.
Lepo vabljeni!

Boštanj
Boštanj
Boštanj

19 +Drago Gošte
14.30 Poročni obred
18 Poročni obred
Za župnijo
+Anton Simončič O,
Boštanj
8
Oblak, Simončič
SVETE MAŠE OB 10. URI NI !!!
+starši Lisec in Bec
Lukovec 11.15 +Bojan Novšak O, in
Stane
Log
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 .
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Obvestila
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