Napovednik
Napovednik
17.5. 24. med letom. Farno žegnanje.
Češčenje SRT.
19.9. Gestalt skupina, začetek, 19.30h
22.9. Začetek veroučnih skupin: 1-4r
24.9.25. med letom. Žeganje na
Kompolju, 11.15h. Blagoslov
obnovljenega križa. Predvidoma bo
med nami upokojeni nadškof Alojz
Uran
30.9.Blagoslov križa pri »Pildi«, LazeKremenec, 16h
1.10.26. med letom. Rožnovenska.
Blagoslov otrok ob začetku
veroučnega leta. Začetek
birmanskih skupin. Diakonsko
posvečenje Petra Kočevarja, Brixen,
15h
7.10.100-letnica posvetitve cerkve na
Zaplazu, sklep zaplaškega leta,10h
8.10.27. med letom. Dekanijsko srečanje,
Celje – sv. Jožef, 15h
14.10.Župnijsko romanje: Marija Bistrica,
Krapina, Trakoščan …
14.10.Zakonska skupina, začetek
100-letnica Fatime, narodno
praznovanje, slovensko-hrvaško
romanje - v Stični

 V krstu prerojeni:
Patrik Žibert, Kladje nad Blanco 10a.
Iskrene čestitke!

 Sveti zakon so sklenili:

Jure Svažič in Božič Tatjana
(9.9.2017)
Matjaž Živic in Maja Mislaj
(16.9.2017)
Čestitke in veliko blagoslova!

 Zaspali v Gospodu:
+Franc Redenšek, r. 17.4.1934, bival
Mrtovec 8
+Angela Rak r. Sirk, r. 16.4.1947,
bivala Laze pri Boštanju 3
Naj rajni počivajo v miru. Svojcem
iskreno sožalje.

 Svete maše:

 Skrb za ureditev cerkve:
17.9. Boštanj 31-40
24.9. Boštanj 41-50
1.10. Boštanj 51-60

+Franc Redenšek: Mateja z
družino, Simona z družino, Franci z
družino, Janez z Janino;
druž. Jontes, Anica Gunstek,
bratranca Janez in Vinko (Celje) z
družino;
družina Bec - dar za Cerkev.
Angela Rak r. Sirk: Družina Rak
(Rogačice), brat Lojze z družino,
sestra Ani z družino, sestra Fani z
družino, sestra Marija z družino (2),
hčerka Marija z družino, hčerka
Irena z družino, Slavi Novšak,
družina Remar (Cirnik), Marija Gole
(Mali Cirnik), Danica Lisec, Alojz Rak
z družino (Rogačice), Alenka in
Tomaž (Ilirska Bistrica).
Vsem darovalcem Bog povrni!

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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Roka na srcu
Več sem dobil kot sem mislil, je
rekel.
Pripovedoval je, kako so v družino
dobili zdravnika. Ta ga je takoj
pregledal in ugotovil težave s srcem.
To vem že sam, je rekel. Toda,
zdravnik mu je povedal, da je to
dedno. In da bo treba zdaj pregledati
vse
njegove
otroke
…
Nato je pripovedoval o tisti svoji
»srčni« bolezni, bolje povedano –
rani, nezaceljeni.
Kot mali otrok je doživel: po vojni so
mu odpeljali strica … in ga ubili. V
sebi je nosil tisti nerazumljivi strah,
kdaj bodo odpeljali njega in ga …?
Za nameček, kakih dvajset let
pozneje, se je poročil v hišo, od koder
je skozi okno imel pogled … na tisti
kraj umora. Tako je vsak dan večkrat
vedno znova zakrvavelo to ranjeno
srce. In se odprl strah …
Kakorkoli …Izbral je svojo desno
roko. Dal jo je na srce. Vzel si je čas.

Ga začutil. Se mu zahvalil … Je kar
trajalo to njegovo zahvaljevanje.

Čutil sem, kako mi je pri srcu odleglo
…, je rekel.
…
Hvaležnost je čudežno
Tudi do sebe, dobri ljudje.

zdravilo.

ROMANJA
8.10.Dekanijsko srečanje, Celje – sv.
Jožef, 15h (odhod predviden ob 14h)
14.10. Župnijsko romanje: Marija Bistrica,
Krapina, Trakoščan … Odhod ob 7h.
Akontacija ob prijavi 20Eu. Dokument:
osebna izkaznica!
14.10. 100-letnica Fatime, narodno
praznovanje, slovensko-hrvaško
romanje - v Stični
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Razpored svetih maš
Ne

Log

18

Za župnijo
+Anton Hrovat, Janko Kuhar
+Stane, Alojzija, Roman Lipar
+Terezija,Lojze Androjna O,
sor.
+Marija Dolenc, O
V zahvalo za zdravje
+Ivanka Klavs
+Klemen Kovač

Boštanj

19

Za zdravje

20.9. Korejski mučenci

Boštanj

19

+Angela Sirk, 7. dan

21.9. Matej, evangelist
22.9. Mavricij. m
23.9. Lin, papež
25. navadna
24.9.
Anton Martin Slomšek

Boštanj
Boštanj
Log

19
19
18

Boštanj

8

Boštanj

10

Kompolje

11.15

Log
25.9. Sergij Radoneški, m
Kompolje
Boštanj
26.9. Kozma in Damijan, m
Log

8.30
18
19
18

+Ivana Kovač
+Franc Vodopivec, 30. dan
+Frančiška O, Franc Lisec
Za župnijo
+Vinko Krnc O, +Knez
+Alojz Lisec
+Papež Železnik
+Ivan, Jožefa, Kristina, Franc
Revinšek
+Revinšek, Judež, Matjaž
Prosenik
Po namenu
Po namenu
+Pepca Andolšek
+Neža, O in +Blatnik

19

+Drago Gošte

17.9. FARNO ŽEGNANJE
ČEŠČENJE SRT

Po

To
Sr
Če
Pe
So
Ne

18.9. Jožef Kupertinski, d

19.9. Januarij, š

SLOMŠKOVA
ŽEGNANJE

Po
To

Boštanj
Boštanj

10

Kompolje

18

Boštanj

19

Boštanj
Sr

27.9. Vincenc Pavelski

Če

28.9. Japonski mučenci

Pe

29.9.

So
Ne
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Boštanj

Mihael,
Gabrijel,
Kompolje
Rafael
30.9. Hieronim, duhovnik
Kompolje
1.10. Rožnovenska

19

Po namenu
+Anton Androjna
+Alojz Žnidaršič

19

+Maks Jošt

10

Obred

Laze

16

Boštanj

8

Boštanj

10

Log

8.30

Blagoslov križa
Za župnijo
+Angela O, Martin Draksler
+Stanko
Šinkovec
O,
Šinkovec, Kodrič
+Jožefa Lisec O, Alojz in
Agata
Po namenu

Obvestila
Zapisnik srečanja ŽPS,
14.9.2017
1. Refleksija na pretekle mesece. Posebej
smo izpostavili Topolovec, kjer opažamo
več romarjev ob žegnanju.
2. Seznanili smo se z začetkom verouka
in b ir m an ski h sk upi n. Pos e bej
pozdravljamo skupino za petje in bomo
veseli kakšne oblike sodelovanja kolikor
bo mogoče.
3. Glede na razna žegnanja – bo
katehetska nedelja 1. oktobra
(sodelovanje pri maši in blagoslov otrok.
4. »Nove« litanije so naletele na zelo lep
odmev in jih bomo veseli tudi vnaprej.
5. V oktobru bomo v župniji sprejeli kip
Fatimske Matere Božje. Sprejem in slovo
bo v farni cerkvi, pripravljen bo razpored
za sprejem po podružnicah. Družine, ki
bi želele sprejeti milostni kip na dom, se
bodo vpisale na poseben seznam.
6. Farno žegnanje: Najsvetejše bomo
izpostavili po maši za skupno čaščenje
in blagoslov. Po običaju manjša
pogostitev po maši.
7. Romanje: Sprejeli smo sklep, da
poromamo k Mariji Bistrici in obiščemo
krapinski muzej.

Pripravila: Franja Povše

Kip fatimske Matere Božje
Letos obhajamo 100 letnico fatimskih
dogodkov.
V Fatimi na Portugalskem se je Marija
prikazala trem otrokom, Jacinti (Hiacinti),
Francku in Luciji 13. maja 1917 in potem
še vsak mesec do 13. oktobra.
Sprejem milostnega kipa bo 1. oktobra
pri maši ob 10h. Kip bo predvidoma ves
mesec na naši župniji.

Verouk
22.9. 1-4r
29.9. 5-6r
1.10. BIRMANCI (7. in 8.r), pomaši
Hvala vsem voditeljem, ki ste sprejeli
poslanstvo bodisi v veroučnih ali
birmanskih skupinah. Vam, starši, hvala
za zaupanje. Verjamem, če bomo
zraven vsaj malo s srcem, bodo šle
stvari v dobro smer.

Birmanske skupine:7. in 8.r
Bodoči birmanci bodo že letos vključeni v
redno dogajanje v župniji preko skupin:
Mladi kateheti; Gospel; Ministranti;
Umetniki; Pritrkovalci
Nekaj sobot pa bo namenjenih za
konkretno pripravo na birmo.
Predvidene so tudi duhovne vaje.
Birmanci imajo tudi svojo Facebook
skupino, tam bodo podane vse
podrobnejše informacije in razporedi,
dostopno tudi iz spletne strani naše
župnije. Birma bo v letu 2019.

Žegnanje na Kompolju
Na letošnjem žegnanju bo predvidoma
med nami nekdanji nadškof Alojz Uran.
V naši župniji je bil že večkrat
birmovalec, blagoslovil je tudi cerkev na
Lukovcu leta 1998. Tokrat bo vodil
bogoslužje na Kompolju (morda tudi v
Boštanju ob 10h), blagoslovil bo tudi
obnovljeni križ na pokopališču.
Ni znano, da bi na Kompolju že kdaj
uradno vodil bogoslužje kakšen škof
(škof Glavan je sicer Kompolje že
nekajkrat obiskal, vendar kot
obiskovalec ob času vizitacije), zato bo to
za podružnico sv. Mihaela nekaj
zgodovinskega.
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