Napovednik
Napovednik
16.4. VELIKA NOČ, vstajenjska procesija
ob 7h, ofer pri obeh mašah
17.4. Velikonočni ponedeljek. Ob 10h
maša na Topolovcu.
Emavs – Kompolje ob 11h, peš na
Šmarčno
20.4. Srečanje pred birmo: srečanje z
birmovalcem, 18h
22.4. Sveta birma, 15h
23.4. Bela nedelja. Sveto prvo obhajilo,
10h
Romanje članov ŽPS na Zaplaz
26.4. Družabno srečanje z birmanci,
predvideno, 19h
30.4. 3. Velikonočna. Žegnanje na Logu
1.5. Jožef delavec, začetek šmarnične
pobožnosti

 Skrb za ureditev cerkve:
23.4. Starši prvoobhajancev in
birmancev
30.4. Dol. Boštanj 1-10

 Verouk:
Maj - šmarnična pobožnost
Petek, 2. junija 2017, vse skupine
Nedelja, 4. Junija, sklep verouka pri
nedljski maši ob 10h.

 V krstu prerojeni:
Tija Špelič, Srednje Laknice 14,
Mokronog (2.4.)
Filip Ameršek, Boštanj 43 (2.4.)
Jurij Poljšak, Radna 7 (9.4.)
Čestitke in veliko veselja!

 Zaspali v Gospodu:
+Stanko (Slavko) Žveglič, r. 14.9.1936,
bival Lukovec 17.
Naj počiva v miru. Svojcem iskreno
sožalje.

 Za svete maše so darovali:
Glažarjevi, Danica Weir z družino,
Albert Novšak z družino, Stanko
Lisec z družino, Tončka Mirt z
družino, Milena Kosančič, Anton
Vintar. Bog povrni!

 Emavs 2017:
Emavs na velikonočni ponedeljek
bomo pričeli na Kompolju ob 11h,
dobimo se v cerkvi. Po kratkem
bogoslužju se odpravimo na
Šmarčno. Postanek in prigrizek iz
nahrbtnika. Morda se povzpnemo
še do mesta, kjer so za časa
Trubarja želeli postaviti cerkev.
Povratek predvidoma preko
Kompolja proti domu.
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Izdaja in odgovarja :
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Začetek stavka
Pred seboj imam pesem, ki me je
zadela. In sovpada z dnem, ko to pišem.
Veliki petek je.

POKLANJAM
MISLI TI V SPOMIN
Če bi umrla, bi imela grob,
če bi umrla, bi na grobu rasel cvet.
Če bi umrla ti doma,
bi na tvojem grobu gorela luč,
in stal bi križ ali kamen bel,
na njem napis ves v zlatu.
Če bi umrla, bi imela kamen bel.
Na kamnu bilo bi ime in verz,
tu notri mlado je dekle …
Ker nisi umrla,
zato tudi groba ni.
Ni križa, kamna belega,
ni zlatih črk, imena ni,
nobena roža ne cveti,
nobena luč ti ne gori,
zato ker nisi umrla,
samo odtekla ti je kri!
A ti, utrujena od mučenja
samo zaprla si oči!
(V spomin Treziki napisala gospa NN leta
1946. Trezika K. je bila umorjena v Sisku na
mostu, 17 let stara slovenska izgnanka).

Koliko zgodb ..., težkih in bolečih, ki niso
nikjer zapisane. So se samo zarezale v
meso in kri, v dušo in srce. In ni razlage.
Ni mogoče razumeti. Veliki petek ...
V te naše težke zgodbe vstopa Velika
noč. Ne razlaga, ne dopoveduje. Samo
pride s svojim sporočilom: Življenje je
močnejše od smrti, ljubezen je močnejša
od hudobije.
Pa je res???
Vsak dan vidiš, da hudobija zmaguje na
prenekaterem koraku, da je sovraštvo
često močnejše od ljubezni …
Ostaja nam beseda: Velika noč. To ni
navadna noč. To ni navadno življenje. Ni
navadna ljubezen. To je Življenje (z
veliko začetnico), Ljubezen (z veliko) …
Tako Življenje ne umre. In taka
Ljubezen ...
Tako razumem Mlado Treziko, z Veliko
pisano. Tako je avtorica pesmi pred to
Veliko nočjo lahko rekla: Klub vsem
težkim stvarem ne živim v temi …
Želim vam, dobri ljudje, da čutimo, da je
Velika noč enostavno VELIKA.
Je začetek stavka ..., ki ga začnemo z
Veliko začetnico. Da ne bi živeli v temi.
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Boštanj

7

za župnijo
+Emil Rupnik
Boštanj
10 +Jože Žnidaršič O,
Žnidaršič, Koren
17.4. Vel. ponedeljek
Boštanj
8
+Alojz Lisec
Topolovec 10
Simon, m
Po namenu darovalca
18.4. Evzebij, š
Boštanj
19 +Franc Simončič
19.4 Leon IX, pp
Log
17 +Slavko Žveglič, 7d
Boštanj
19 +Barbara Murenc
+Frank Možic, dobrotniki
20.4. Neža, r
Boštanj
19
župnije
21.4. Anzelm, š cu
Boštanj
19 +Jože, Neža Lisec
BIRMA
Za birmance
22.4.
Boštanj
15
Za župnijo
Hugo, š
Za žive in rajne pevce sv.
BELA NEDELJA
Jurija
23.4.
Boštanj
8
Jurij, m
+Franc Košak
+Anton Marolt, O
PRVO OBHAJILO
Boštanj
10
+Boris Korez
Log
8.30 Po namenu
24.4. Fidelis, d
Log
18 +Franc O, Frančiška Lisec
Boštanj
19 +Ivan Možic, O
25.4. Marko, ev
Boštanj 18.30 +Dušan Udovč O, +Udovč
19 +Zofija Marolt, 30 d
26.4. Marcelin in Klet, pp Boštanj
18 +Neža Blatnik
27.4. Cita, r
+Pepca Andolšek
28.4. Peter Chanel, m
+Stanislava Hribar
Katarina
Sienska,
29.4.
+Alojzija Podlogar
cu
Za župnijo: +Marija
Žnidaršič, Anton, Alojz
30.4. 3. VELIKONOČNA
Boštanj
8
Lisec
+Ana, Matija Kuhar in
starši
Pij V, pp
Boštanj
10
+Alojz Karlič, starši,
+Šteblaj
ŽEGNANJE
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 .

Obvestila
Šmarnice 2017

Birma in obhajilo 2017

Preteklo leto so šmarnice potekala na
kar desetih krajih. Pohvalno in lepo. Vse,
ki ste pristojni za gradivo, prosim, da ga
prevzamete v nedeljo, 30.4. (po prvi ali
po drugi maši).
Prosim, sporočite tudi, kje vse se bo
letos odvijala šmarnična pobožnost, da
zagotovimo ustrezna gradiva.
Letos praznujemo tristoletnico kronanja
podobe svetogorske Matere Božje, ki že
več kot štiristo petdeset let kraljuje na
Skalnici in kliče Slovence, naj na vseh
ravneh življenja zaupajo v Njeno
priprošnjo. Z letošnjimi šmarnicami za
otroke z naslovom Čudež na Skalnici nam
želi avtorica Kristina Tičar približati
nastanek primorske božje poti na Sveto
goro in nas povabiti k iskrenemu češčenju
Marije, da bi Njenemu varstvu vedno
znova izročali sebe in svoje bližnje.
Otroci bodo po običaju v šmarnice
vključeni z raznimi aktivnostmi.

Na sveto birmo se je pripravljalo 33
naših fantov in deklet., 32 jih bo
pristopilo k birmi 22.4. v Boštanju, eden
pa kasneje v Sevnici. 17 jih je iz 9. in 16 iz
8. razreda, skupaj je 15 fantov in 18
deklet.
Lepo se zahvalim staršem za lepo
sodelovanje, mladim pa za dobro delo.
Posebna zahvala birmanskim
voditeljem: Sergeji, Sari, Branku, ter
voditeljem birmanskih delavnic: Tatjani,
Damjani in Franji. Bog vam povrni!
Na prvo obhajilo se je pripravljalo 23
otrok, 10 fantov in 13 deklic. Vsi bodo
pristopili k zakramentu 23.4.2017 v
Boštanju.
Hvala staršem za dobro sodelovanje.
Lepo se zahvalim Franji za njeno skrbno
in čuteče delo otroci, zahvala velja
Valeriji in Urbanu za pomoč pri tem.
Vse vas povabim, da v teh dneh molite
za družine birmancev in prvoobhajancev
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