Napovednik
Napovednik
29.10. 30. med letom. Žegnanjska. Slovo
od Fatimske Marije
1.11. Vsi sveti. Maše v fari: 10h in 14h.
Molitve na pokopališč u ob 15h.
Na Kompolju ob 16h. Na Logu po
obič aju. Ob 17h rožni venec
2.11. Verne duše
4.11. Zakonska skupina, 20h
5.11. 31. nedelja med letom. Zahvalna.
Nedelja zakonskih jubilejev.
9.11. Srečanje ŽPS, 19h (Kompolje)

 Skrb za ureditev cerkve:
29.10. Dol. Boštanj 21-30
5.11. Dol. Boštanj 31-40
12.11. Dol. Boštanj 41-50

 Verouk:

3.11. počitnice
10.11. 1-3r
17.3. 4-6r
Birmanci: po skupinah


Vsi sveti:

Po običaju boste lahko darovali za
rajne »po namenu očenašev«. Med
tiskovinami bodo lističi, na katere
boste lahko napisali svoje namene.
Po teh namenih bodo opravljene
molitve in darovane svete maše


Zahvalne maše:

Zahvalno nedeljo bomo v farni
cerkvi praznovali 5.11. Po običaju
bodo zahvalne maše po nekaterih
podružnicah. Bog povrni za vašo
skrb za cerkve, župnijo, duhovnika.


Zakonski jubileji:
Na zahvalno nedeljo (5.11.) ob 10h
bo slavje zakonskih jubilejev. Vsi, ki
praznujete okroglo obletnico (5, 10,
15 …), lepo vabljeni, da se spomnite
svoje začetne ljubezni in svojih
obljub. Posebno vabljeni tisti, ki ste
bili drugje poročeni ali pa iz drugih
razlogov nimamo ustreznih
podatkov (npr. pravega naslova).
Ostali pa ste vabila prejeli tudi na
dom.


Zaspali v Gospodu:

+Ana Revinšek r. Bozunko, r. 18. 11.
1923, u. 01. 10. 2017, bivala
Šmarčna 27
+Drago Komac, r. 04. 11. 1938, u.
17.10.2017, bival Konjsko 3
+Anton Polutnik, r. 23. 06. 1938, u.
23.10.2017, bival NHM 26, Sevnica
Naj rani poč ivajo v miru. Svojcem
iskreno sožalje.


Svete maše:

+Drago Komac:
sestra Štefi iz Amerike, sestrična Fani
z družino (2 in dar), Mervičevi (1 in
dar), družina Sotlar (Hotemež), Alojz
Komac, sosedje.
+Gregor Gorenc (pogreb 3.10.2017,
Studenec):
družina Šantej, Radna (2), mami in
Rok, brat Mitja z Darjo, Kristina in
Martin z družino, Kodričevi.
Vsem darovalcem Bog povrni!

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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DVAKRAT
Pripeljal je prav počasi in ustavil točno pred vhodnimi vrati. Še pomislil
sem: Upam, da se ne bo ustavil, da-

nes res nimam časa za kakšne pomenke …

Pa se je ustavil. Nekaj me je spreletelo, ko sem ga gledal …
Izstopil je iz avta … In srečala sva se
iz oči v oči …

Tvoj sošolec sem, se spomniš …

Povedal je ime. Tudi, če ga ne bi. V
hipu me je zaneslo, hm, v osnovno
šolo. Pred seboj sem imel podobe živahnega učenca, odličnega rokometaša, šaljivca. Nisva se videla, oh …
desetletja?
Vprašal me je: Kako si ti?
Bil sem presenečen, vprašal je na tisti
način ..., ne kar tako. Nisem ravno
razumel, saj je bil vedno bolj vase
zagledan, edinec in mu ni bilo ravno
mar za druge … tako sem mislil.

Preživel sem raka. Dvakrat.
Potem sem razumel.

Skozi spomin so mi šle slike zadnjih
dni. Nekateri niso imeli te sreče.

Morda so imeli neko drugo srečo …
To, da je nekdo bil z njimi …
Bila sem ob njem, je rekla. Bila sem

utrujena, izčrpana od neprespanih
noči … Ampak, hotela sem te zadnje
dni biti ob njem, In ko sem čutila, da
je njegov čas, sem mu rekla … Glej,
dovolim ti oditi. Lahko greš. Nisem
več mogla gledati, kako trpi. Ja, dovolila sem mu, da odide … In bila sem
ob njem, ko je odšel. To mi zdaj toliko pomeni.«
Spet druga zgodba je o »učenju«,
tistem o življenju.

»Toliko sem se naučila. Nobena šola
mi ne bi mogla dati tega, kar sem se
naučila, ko sem ga spremljala v njegovi bolezni. Zdaj drugače gledam na
življenje, cenim druge stvari … Zdaj
čutim, kaj res v življenju šteje ...«

Te dni se bodo odpirale take zgodbe.
O tem, kaj šteje. O tem, kaj smo se
naučili v tisti šoli … Kakšno šolo lahko delamo dvakrat, pač ponavljamo.
Kakšno pa samo enkrat, ponovitve ni!
Srečno, dobri ljudje!
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Razpored svetih maš
Ne 29.10. 30. navadna

Boštanj

8

ŽEGNANJSKA

Boštanj

10

Log

8.30

Boštanj
Log
Boštanj
Boštanj

18
8.30
10
14

Kompolje

16

Šmarčna

17

Boštanj

18

Log

18.30

Kompolje

17

Šmarčna

18

Po 30.10 Marcel, m
To 31.10. Volbenk, š; d. p.
Sr 1.11. VSI SVETI

Če

2.11. VERNE DUŠE

Pe

3.11. Viktorin Ptujski, š.

So

4.11. Karel Boromejski

Za župnijo
+Pepca Andolšek, O
+Jože Podlipnik O,
+Kogovšek
+Pavle Vovk O, Franc, st.
Klanšek
Po namenu
Po namenu
+Gregor Gorenc, 7. dan
Po namenu
+Franc, Amalija Janežič
+Franc Simončič, O
+Ljudmila, Alojz, Mihael Stegenšek
+Ana Revinšek, 30. dan
+Vreni Tscherfinger, O
Za vse rajne
+Anton Polutnik, 7. dan
Za vse rajne
V zahvalo

V zahvalo
+Jekoš Berta, O
Ne 5.11. 33. NAVADNA
Boštanj
8
+Darinka Kopar, O
+Stanko Novak, O
zahvalna, zakonski
Boštanj
10 +Stanislava Hribar
jubileji
V zahvalo
Zaharija,Elizabeta
Log
8.30 Po namenu
+Jožefa Kozole O, Jože in
Po 6.11. Lenart, opat
Log
17
+Hočevar
Boštanj
18 +Berta, Boris Pernovšek
To 7.11. Ernest, opat
Boštanj
18 +Drago Komac
Sr 8.11. Bogomir, š
Konf: +Pepca Andolšek
Če 9.11. Posv. lat. bazilike
Log
17 +Pavla Žnidaršič r. Prpar
Boštanj
18 +Milan, Milena Poljšak
Pe 10.11. Leon Veliki, pp.
Boštanj
8
Za vse rajne
+Anton Lisec O, Jože Mirt
So 11.11. Martin iz Toursa, š
Lukovec
18
V zahvalo
Za župnijo
Ne 12.11. 32. NAVADNA
Boštanj
8
+Martin, Angela Draksler
+Roman Novšak O, +Križnik
Boštanj
10
+Stanislav, Marija Pavlič, O
Log
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 (18.00) .
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Obvestila
Marijin dotik …

Pripovedoval mi je, kako
so se vsak večer zbrali v
njihovi podružni cerkvi in
molili tako kot se jim je
zdelo prav.
»Ampak«, je pripovedoval z
žarom v očeh, »tisto

najlepše je bilo … Vsi
smo se ob koncu dotaknili Marije, za slovo,
tak poseben občutek
je bil …«
Na neki drugi podružnici je gospa počakala,
da so vsi odšli. Približala se je Mariji, jo počasi pobožala.
»Pogrešala te bom, Marija«, je rekla.
Spet drugje me je ganilo, ko so ob sprejemu in slovesu naredili sprevod. Tako
toplo. Potem, ganilo me je, ko sem nekje
ob koncu maše čakal, da odnesem Marijin kip v naslednji kraj. Ljudje so oblikovali procesijo okrog Marije … In prav
vsak jo je pobožal in se jo dotaknil.
Če si bom po čem zapomnil obisk Marije
iz Fatime, si ga bom po teh dotikih. Hvaležen sem, da ste si dovolili čutiti, in začutiti sporočilo tudi preko dotika.
Verjamem, da ste po drugi strani tudi
sami čutili dotik.
Marijin dotik.

Ob zahvalni nedelji se toplo
zahvaljujem za vse oblike sodelovanja in odnosov v župniji. Posebno
sem hvaležen za dobre sodelavce.

Razporočeni
V Posavju se počasi odpira možnost za
skupino, v kateri bi se zbirali razporočeni. V luči besed:

V tem trenutku sem v določeni zadregi, saj govorim ljudem z izkušnjo, ki je
sam ne poznam in nikoli ne bo moja
izkušnja. Nisem šel skozi stiske in negotovosti, skozi katere ste šli vi. Nisem doživljal zavrženosti in izdanosti,
ki ste jo doživljali vi. Nisem sprejemal
udarcev in nisem bežal pred nasiljem,
kakor ste prejemali udarce in bežali
pred nasiljem nekateri izmed vas. Nisem doživljal osamljenosti in praznine, ki je postala del življenja nekaterih izmed vas. V sebi tudi nisem nosil
jeze in zamere, ki ste jo do svojega
nezvestega življenjskega sopotnika ali
sopotnice v sebi morebiti nosili vi.
Nisem razmišljal o maščevanju in
pravičnem povračilu za to, kar vam je
prizadel človek, ki vam je bil najbližji
v življenju, ki je poznal vaše dihanje
in vaše najgloblje občutke. Vse to ni
bilo del moje poti, zato stojim pred
vami poln spoštovanja do vaših ran …
(Nagovor nadškofa Stanislava Zoreta pri
sve maši na 1. vseslovenskem srečanju
ločenih, 21.10.2017)
Hvaležni bomo za odziv iz različnih župnij
Posavja, da vidimo, kakšno bo zanimanje
za ustanovitev podporne skupine.
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