Napovednik
Napovednik
1.3. Pepelnica, obred pepeljenja
3.3. Srečanje pred birmo, nadomeščanje
(18-20h)
4.3. Zakonska skupina, 20h
4.3. Koncert, Stane Vidmar. TVD ob 18h
5.3. 1. postna, obred pepeljenja pri maši
9.3. Župnijski pastoralni svet, 19.30h
12. 3. 2. postna. Postni nagovor, g. Miro
Bergelj
Romanje na Brezje (odhod 12.30)
19.3. 3. postna,
25.3. Gospodovo oznanjenje
26.3. 4 postna, blagoslov plošče v
spomin A. Majcnu. Blagoslov
planincev, Lukovec.
2.4. Radijski misijon, radio Ognjišče
16.4. Velika noč
20.4. Srečanje pred birmo: srečanje z
birmovalcem
22.4. Sveta birma, 15h
23.4. Sveto prvo obhajilo, 10h

 Skrb za ureditev cerkve:
26.2. Boštanj 1-10
5.3. Boštanj 11-20
12.3. Boštanj 21-30
19.3. Boštanj 31-40

 Verouk:
3.3. 5-7r
10.2. 1-4r
17.3. 5-7r
3.3. Priprava na birmo,
nadomeščanje (18-20h)
10.3. Priprava na birmo, pogovor
po skupinah (18-20h)
+Boris Kožar, r. 01. 05. 1969, bival
Log 38 (DUO Impoljca), u. 16.2.
2017, p. 22.02. 2017, Log.
Naj rajni počivajo v miru! Svojcem
iskreno sožalje.

 Darovi za svete maše ob
pogrebu:
Mama Vilma (3), žena Vesna, sin
Žiga, hčerka Eva, družina Marin in
Kovač, družina Skrinjar iz Izlak.
Vsem, ki darujete za svete maše,
Bog povrni!

 Priprava na krst 2017
10.3. ob 19h, Sevnica
7.4. ob 20h, Boštanj
12.5. ob 20h, Sevnica
9.6. ob 20h, Boštanj

 Priprava na zakon 2017

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Izdaja in odgovarja :
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Fonzi ŽIBERT župnik, Boštanj 16, 8294BOŠTANJ
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Pa kje vi živite?

 Zaspali v gospodu:

16. in 23. 3. ob 19h, Boštanj
4. in 11. 5. ob 20h, Sevnica
1. in 8.6. ob 20h, Boštanj
Internet stran :

1857

Bila je ogorčena. Povedala je, da je
domačemu župniku potožila svoje gorje.
Bilo je leta 1991 … Povedala mu je,
kako so jo tistega leta vrgli iz službe.
Brez razloga, brez razlage … Kako je
zaradi te krivice in prizadetosti zbolela …
Kako so jo vsi zapustili. Pustili na cedilu.
Še njen sin, edinec, se ne zmeni zanjo.
Od tam, kjer je prej tako rada delala, je
nihče ne obišče. Kot da je ni …
Najbrž je razlagala zelo na dolgo in
široko. Župnik pa je verjetno začel
računati, koliko let je minilo od leta
1991. Ko je to izračunal, je samo
nemočno rekel: »Pa kje vi živite?«
Poslušal sem to zgodbo, ki jo je gospa
pripovedovala verjetno že ničkolikokrat.
Ni mogla razumeti, da je zdaj na stara
leta začela piti. Steklenica in jaz, je rekla.

Ne znam si pomagati drugače. Lahko si
samo še kaj naredim …

Razmišljal sem … (podobno kot njen
župnik sem začel računati …) To je preko

25 let. 25 let žalosti. 25 let jeze … 25 let
bolezni … 25 let osamljenosti …

Pripovedovala je, da bi šla v dom. Imela
bi družbo. Kaj pa naj naredim, je
vprašala. Tam bi skrbela za kakšno gospo

na vozičku …

Povedal sem, kar si mislim o teh stvareh.

Čutiti sebe … Potem bomo že vedeli …

Najbrž niti ni slišala. Bolečina je
prehuda. Jeza prevelika.

Celo življenje sem delala za druge. Oče
in mama sta bila bolna … Ves čas sem
skrbela, najprej za enega, potem za
drugega … Skrbela sem za sina …
Zaposlila sem se v humanitarni ustanovi
… Delala, se razdajala za vse … No, in
od tam so me zavrgli, tega res nisem
zaslužila …

Skrbela za vse (in še v domu bi skrbela!)
… Kako domače, znano … Nisem mogel
drugače kot da sem bleknil: Kaj pa ste

naredili zase?

Tišina je povedala svoje. Potem še ona.

Zase? Kako zase? Saj mene ni bilo …
Nikoli me ni bilo.

Rekla sva nekaj besed o …, kako naj
rečem, čutiti sebe. Biti.
NIKOLI SE NISEM ČUTILA. Mislil
sem, da ne slišim prav (preko osemdeset
jih ima!).
Razumel sem vse. Mislim, da sva oba
razumela vse.

Pa če se en sam dan začutite, je vredno
življenja, sem rekel …

Nadaljujte to njeno zgodbo … Postni čas
je kar lepa priložnost za to, dobri ljudje
…
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Za župnijo
+Tone Starc O, Golčar
+Janez O, Neža Blatnik
+Vreni Tscherfinger
Po namenu
+Marija Vrček
+Slavica Rupar O, Betka
Rupar
+Franc, Terezija Mesojedec,
obl.
+Jurij, Marija, Mici Štempelj
+Boris Kožar, 7d
+Nande Železnik, +Železnik
+Marija Tabor
+Janežič Amalija, Franc
Po namenu
+Franc Brečko, O
Za župnijo
+Simončič, Franc Umek,
Jožefa Šinkovec
+Anton in Stane Novšak O in
starši
+Franc Žnidaršič O, druž.
Gnedic
Po namenu
+Frančiška, Franc Lisec,
sorodniki
+Franc, Ivanka Povše, Tone
Dolničar
+Pavla Novšak, +Železnik
+Pavla Mandelc, O
+Nada Sinkovič, O
+Marija Skubic
Za župnijo
Po namenu
+Jože Zavrl O, Janko Krevel,
starši Kus
+Ivan, Jožefa Stopar
+Jože Podlipnik, O
Po namenu

Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.
Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 18.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 18.00 .

Obvestila
Božji služabnik
Andrej Majcen SDB
1904-1999
salezijanec duhovnik, misijonar

Rojen: 30. september 1904, Maribor
Krščen: 9. oktober 1904, Maribor
Salezijanec: 4. oktober 1925, Radna
Duhovnik: 2. julij 1933, Ljubljana
Misijonski križ: 15. avgust 1935, Lj.
Rakovnik
Misijonar: 1935-1979: Kitajska, Macao,
Severni Vietnam, Hongkong, Južni
Vietnam, Tajvan
V domovini - misijonski animator,
spovednik: 1979-1999: Želimlje, Rakovnik
Umrl: 30. september 1999, pokopan: Lj.
Žale
Postopek za beatifikacijo: Uradni
začetek 24. september 2010, Nadškofija
Ljubljana
Ker je Andrej Majcen deloval tudi na
Radni, je želja, da se mu postavi
spominsko obeležje v naši farni cerkvi.
Dogodek je predviden 26. 03. 2017.
Več: http://www.donbosko.si/
zivljenjepis-andreja-majcna

Poleg zemeljskega življenja, ki ga starši
kot Stvarnikovi sodelavci posredujejo
otrokom, je za kristjane Božje življenje
po krstu največji in najdragocenejši dar.
To dostojanstvo in čast roditeljev varuje
četrta Božja zapoved, ki naroča:
»Spoštuj očeta in mater«. To je edina
zapoved z obljubo blagoslova. Zato
vabimo vse starše, da svojim otrokom v
prvih mesecih po rojstvu omogočijo krst
in nato krščansko življenje. Starši ob
krstu v imenu svojih otrok izpovejo vero
in izrečejo obljubo, da bodo svoje otroke
vzgajali v veri Cerkve. To pomeni, da jih
bodo izobrazili v veri, jim omogočili
udeležbo pri verouku v domači župniji,
obhajali krščanske praznike, gojili
družinsko molitev in ob primernem času
poskrbeli za prejem svetega obhajila in
birme.
Ob pripravi na krst in ob samem obredu
ste številni starši po več letih ponovno
odkrili lepoto svoje vere ter sklenili, da
boste svoje otroke skupaj z botri in
kateheti vzgajali v njej. Ob tem se soočate
s številnimi izzivi, saj prenos verskih
vrednot na otroke v današnjih časih ni
enostavna naloga. Zato vas prosimo, da
vztrajate in da skupaj z botri in starimi
starši svojim otrokom podarite zgled
medsebojne ljubezni, molitve in
odpuščanja. Vsako leto v Sloveniji prejme
zakrament svetega krsta skoraj 12 tisoč
otrok in odraslih. Zato se ob tej
priložnosti zahvaljujemo vsem, ki ste dali
krstiti svoje otroke in ki verske vrednote
prenašate na prihodnjo generacijo. Prav
tako pa se zahvaljujemo vsem
duhovnikom in drugim pastoralnim
delavcem, ki požrtvovalno pripravljajo
starše na obred krsta njihovih otrok. Pri
verski vzgoji otrok vas spremlja naša
molitev in naj ostane pri vas Božji
blagoslov. (Pastirsko pismo za postni čas 2017.

Sveti krst je Božji dar, odlomki)
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