Napovednik
Romanja,
avgust 2017

Napovednik
14.8. Zaplaz, procesija in praznična
maša ob Velikem šmarnu, 20h
15.8. Veliki Šmaren, romarska maša na
Topolovcu, 10h
19.8. Jernejev shod, Žalostna gora, 20h
26.8. Zaplaz, srečanje starejših, bolnikov
in invalidov, 10h
27.8. Oratorij, začetek
26. - 30.9. Po poteh sv. Matere Terezije
(Srbija, Makedonija), romanje

 Skrb za ureditev cerkve:
13.8. Konjsko
20.8. Jablanica
27.8. Boštanj 1 - 10

 Nedeljske maše
V počitniških dneh bo sveta maša v
farni cerkvi samo ob 8. uri.
Žegnanjske maše na podružnicah
so po običaju. 8.00, 10.00, 19.00 ;
Šmarje 9.00. Sobota 19.00.

 Blagoslov znamenja:
V dolini Grahovice je bil na novo
narejen in postavljen križ, ki ima
različna imena: »na sredi
Grahovice«, »pod Novo Goro«, »
Rdeči k riž«. Zn ame nje smo
blagoslovili v nedeljo 6. avgusta
2017. Družini Blas in vsem, ki ste pri
tem sodelovali, iskrena zahvala.

1. Veliki šmaren. Kakor vam je
znano bo na predvečer praznika
običajno romanje z lučkami iz Čateža na
Zaplaz kjer bo sv. maša. Začelo se bo
ob 20.00. Letos bo slovesnost vodil naš
pastir g. škof Andrej Glavan, saj bo ob
tej priliki tudi škofijsko praznovanje
stoletnice Fatimskih dogodkov. Priložnost
za spoved bo: na Čatežu eno uro pred
procesijo (torej od 19.00 do 20.00), na
Zaplazu od 19.30 naprej. Na sam
praznični dan bodo maše ob 8.00, ob
10.00 (škofova maša) ter ob 16.00.
Priložnost za spoved bo ob 10.00 in ob
16.00.
2. Srečanje starejših, bolnikov in
invalidov, ki bo v soboto 26. avgusta na
Zaplazu. Ob 10.00 bo rožni venec nato
pa sv. maša, ki jo bo vodil g. škof Andrej
Glavan. Med mašo bo priložnost za sv.
s p o v e d i n p r e j e m z ak r a m e n t a
bolniškega maziljenja.
3. Jernejev shod. V soboto, 19.
avgusta, bo na Žalostni gori tradicionalni
Jernejev shod. Ob 20. uri pobožnost pri
kapelicah Marijinih žalosti, nato sveta
maša, litanije in celonočno češčenje. V
nedeljo sveti maši ob 7. in 10. uri.
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OSMA
Že mesec in pol ni bilo dežja.
Tako so povedali .
In res. Ko smo hodili na Križevac
po kamnitem križevem potu, smo
videli grmovje in drevje, katerih
listi so bili skorajda že posušeni.
Žalostno. Ubogi ljudje. Živali.
Narava. Na jok mi je šlo. In ko
smo hodili navzdol, se je prah
dvigal za nami. In čutil si ga v
ustih in v vdihanem suhem
prašnem zraku.
Neusmiljena suša, neusmiljena
vročina.
Potem smo gledali polja …
travnike … gozdove …
Vse to sem čutil kot čudovito
podobo našega življenja. Pogosto
suša …. V sebi … V odnosih …
No, zelo me je nagovorila osma
postaja. To je postaja tolažbe in
sočutja. Tam je bila velika
skupina. Italijani so bili. Bilo je
čudno. Niso molili, niso peli …

Niti ni bila tišina.
Ljudje so enostavno jokali,
nekateri so se objemaliin tolažili.
Skorajda ni bilo izrečene besede.
Mi smo že šli naprej, oni so še bili
tam in jokali in se objemali.
Ne vem, kako dolgo so ostali pri
tej postaji. Mi smo bili že na
vrhu, se ustavili za pol ure. Ni jih
še bilo ... Mislil sem si, grozljiva
želja po tolažbi in sočutju. In tukaj
so našli mesto, kjer se to lahko
zgodi. V suši življenja so našli
prostor, varno mesto, da jokajo, da
sprejmejo in da dajo objem.
Na poti do vrha sem nosil te
prizore v sebi. Hrepenenje po
sočutju, po tolažbi, po objemu, po
občutku.
Rekel bi, kakor narava hrepeni po
dežju, tako so ti ljudje hrepeneli po
solzah, sočutju, po odnosu.
Želel bi vam takega dežja.
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Razpored svetih maš
Ne 13.8.

19. med letom
Poncij in Hipolit, m

Boštanj

8

Log
Po 14.8. Maksimilijan Kolbe
To 15.8. VELIKI ŠMAREN

Sr

16.8. Rok, sp

Zaplaz

Po namenu
20

Boštanj

8

Topolovec

10

Boštanj

19

+Pepca Andolšek
+Angela in Martin
Draksler
+Jožefa, Anton Lipar
+Frank Možic
Za Gregorjevo zdravje

Če 17.8. Evzebij, pp, m

Za rajne

Pe 18.8. Helena, ces

Za rajne

So 19.8. Siks II, pp

Boštanj

19

Ne 20.8. 20. med letom

Boštanj

8

Bernard, o
Po 21.8. Pij X.

To 22.8. Marija Kraljica

Sr

Log

+Alojz Novšak, O
Za župnijo
+Mihaela Lisec, O
Po namenu
+Slavko Žveglič, st. Matija
in Marija
+Ana Simončič, Franca in
Terezija Kladič

Log

18

Boštanj

19

Kompolje

18

+Pavla Mandelc

Boštanj

19

+Mervič, Selak

23.8. Roza iz Lime

Za rajne

Če 24.8. Jernej

Za rajne

Pe 25.8. Ludvik IX.

Za rajne

So 26.8. Zefirin
Ne 27.8. 21. med letom

Boštanj

ORATORIJ 2017
»DOTIK NEBES«
KDAJ?: OD NEDELJE,
27. 8. 2017 (začetek ob
14:00 do 19:00 )
do ČETRTKA, 31.8.2017
(med tednom pričetek ob
9:00 do 14:00)

taborjenje od
29.8. – 31.8.

KJE?: CERKEV
POVIŠANJA SV. KRIŽA
BOŠTANJ
Priave na:

19 +Milena Poljšak, 30d

Boštanj

8

Za župnijo
+Stanislav Mrvič, Marija
Šoštarič, st. Zavrl

Boštanj

10

+Neža de Rossi in starši

Log

2

Za župnijo
+Tone Simončič, O

Obvestila

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 .

https://sl-si.facebook.
com/zupnija.bostanj

KDO?: VSI, KI BI RADI
PREŽIVELI ZADNJI
TEDEN POČITNIC KAR
SE DA ZABAVNO!
KAJ POTREBUJEŠ?:
OGROMNO DOBRE
VOLJE!
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