Napovednik
Napovednik
3.6. 9. Nedelja med letom.
Slovesnost Rešnjega telesa
Podelitev spričeval
Blagoslov lipe
7.6. Sklep s člani ŽPS, Lipovec
9.6. Anton Umek Okiški: pohod ob 9h,
slovesnost ob 18h (Okič)
10.6. 10. nedelja med letom
14.6. Bowling z ministranti in
šmarničarji (19-21h)
16.6. Romanje bolnikov,
Brezje (odhod 6.30)
17.6. 11. nedelja med letom.
Jubilanti na Zaplazu, 16h
23.6. Srečanje družin, Zaplaz, 9h
24.6. 12. nedelja med letom
26.6. Ministranti, Čateške toplice
(odhod ob 10h)
22.7. 16. nedelja med letom, Lukovec,
žegnanje,11.15
29.7. 17. nedelja med letom, Okič,
žegnanje, 11.15
26.8. Dnevi oratorija 2018

 Romanja:
16.6. – romanje bolnikov, Brezje
odhod 6.30, Sevnica;
kontakt: Tončka
16.-19.10. – škofijsko romanje na
Madžarsko
29.9. - dekanijsko romanje po poti
sv. Martina

 Priprava na sveti krst
Petek, 08. 06. ob 19.30, Boštanj
Četrtek, 21. 06. ob 20h, Šentrupert

 Priprava na sveti zakon:

 Skrb za ureditev cerkve:
03.06. Dolenji Boštanj 81-90
10.06. Dolenji Boštanj 91-100
17.06. Dolenji Boštanj 101-110
24.06. Dolenji Boštanj 111-120

Sreda, 06. 06. in 13. 06. ob 19.30h,
Boštanj (031 665 483)
Zaradi narave dela se je na
srečanje potrebno prijaviti!
Po končanih srečanjih boste prejeli
potrdilo o pripravi na zakon. S tem
potrdilom se lahko oglasite pri
domačem župniku za urejanje
poročnih listin.

Neke noči se je z neba utrnila
zvezda. Zdelo se je, da se je njen
utrinek dotaknil njenih korenin.
Zdelo se je, da je v tistem trenutku
tista stara lipa oživela, ...
Ko jo je zgodaj zjutraj prišel
pogledat, je ostrmel. Resnično, lipa
je dobila roke, noge in obraz.
Pobožal jo je in umolknil.

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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http://zupnija-bostanj.rkc.si

Fonzi ŽIBERT župnik, Boštanj 16, 8294BOŠTANJ
81 - 49 - 710  (031) 665 - 483  alfonz.zibert@rkc.si
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Lipa zelenela je
Zadnja leta je pešala. Preteklo leto pa
je bilo opazno: ni več razvila svojih
lepih listov, ostali so zakrneli. Ni več
polno razvila svojih cvetov, bili so
samo slabotno zastavljeni. Vidno je
izgubila svojo življenjsko moč. Seveda
smo modrovali na različne načine:
preblizu asfalta, začetek gobe ….
Poskusili smo še zadnje: da ji
obžagamo veje v upanju, da bo potem
morda dala vse od sebe in oživela.
Ni se zgodilo.

so bili z njo mladi. Na tiste, ki so
rastli z njo. Se z njo postarali ...
Zdaj je tu nova lipa. Tu so otroci ...,
tu so mladi ljudje, ki bodo rastli in
odraščali z njo. Se morda z njo tudi
postarali, …
Videl sem tisti lesk v očeh, ko je
vprašala: Ali lahko z volno povežem

staro in novo lipo?

In ponovno razmišljam, kako ni vse
odvisno od nas. Vsej pameti in včasih
prepotentnosti navkljub.
Tako se zdaj spominjam ljudi, ki so v
tem času kot ta lipa. Mislim na
mamo, ki je v tem času tudi opešala,
vidno. Mislim na mladeniča, ki se te
dni bori za življenje. Ne ve se, če bo
preživel. Glavni zdravnik je povedal
svojcem: To ni več odvisno od nas …
Mislim na nas, ki smo često stali in
se pogovarjali pod to lipo. Na tiste, ki
1

Razpored svetih maš
Ne

3.6.

9. ned. med letom
Karel Lwanga, m
Podelitev spričeval
Blagoslov lipe

Po
To
Sr

Če
Pe
So

4.6.
5.6.

Kvirin iz Siska, m
Bonifacij, škof, m

6.6. Norbert, š

7.6.
8.6.
9.6.

Ne 10.6.

Robert, op
Srce Jezusosvo
Medard, š
Srce Marijino;
Primož, Felicijan
10.
ned.
letom

med

Bogomil, š

Boštanj

To 12.6. Eskil, mučenec
Sr

13.6. Anton Padovanski

Log
Boštanj

18
19

+Miha Kurnik, 30d

Boštanj

17

+Silvo Rak, O

Boštanj

8

Za župnijo
+Amalija O, Jože, Neža Lisec

Boštanj

10

+Juntez
+Martina, Srečko Denžič

18
19
16

Log

18

Boštanj
Boštanj

19
18

Boštanj

+Franc Simončič, Mici Popovič

8.30 Po namenu

Kompolje
Boštanj
Boštanj

Če 14.6. Valerij in Rufin, m
Pe 15.6. Vid, m
So 16.6. Beno, š
11.
ned.
med
Ne 17.6.
Boštanj
letom
Albert, d

Za župnijo: +Teraž, Jenič

+Alojz Šteble, Šteble
Boštanj
10 +Angela Rak r. Sirk; +Alojz,
Jožefa Lisec, Alojz. Angela Sirk
Log
8.30 Po namenu
+Franc Povše
+Ivan Lužar
+Janko,Antonija Levstik, O
Kompolje 18 +Mihaela, Anton Judež,
Matjaž Prosenik
Boštanj
19 +Alojz Blatnik, O
Boštanj
19 +Anton Škrajnar O, in družina

Log
Po 11.6. Barnaba, apostol

8

8
10

+Angela Šober
+Neža Blatnik
+Pavla Klavs, pogreb
+Klemen Kovač, Albert
Piltaver
+Marija Skubic
+Alojz Žnidaršič
+Franc Povše
+Franci Žnidaršič
Za župnijo
+Alojzija Podlogar
+Bojan O, Stane Novšak,
Žveglič
V zahvalo sv. Trojici za uspeh

Log
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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
Verouk, zahvala

O stari in novi lipi

Topla zahvala vsem veroučnim
voditeljem, ki ste to leto spremljali otroke
pri njihovi duhovni rasti. Hvala staršem,
starim staršem, botrom in drugim za
podporo in sodelovanje.
Zahvala velja vsem, ki ste letos skrbeli,
da so potekale šmarnice na devetih
različnih krajih. Hvala za skrb.
Veroučne voditelje tudi vnaprej prosim
za sodelovanje, saj izkušnja kaže, kako
je ta vidik delovanja v župniji vsestransko
dragocen.
V nedeljo 3. junija uradno zaključujemo
to veroučno leto. Po običaju se bodo
veroučne dejavnosti odprle v septembru.
Izjema so ministranti, ki imajo svoje
dejavnosti tudi med počitnicami in pa
seveda oratorij ob koncu meseca
avgusta. Letošnji Oratorij bo imel pred
seboj lik Friderika Barage, ki smo ga
spoznali že pri letošnjih šmarnicah.

Z odmiranjem lipe je ob cerkvi nastala
nova situacija. Poleg vse simbolike, ki jo
lipa ima sama po sebi (drevo življenja,
simbol slovenstva, simbol pomladitve,
…), je bila ta naša lipa ob cerkvi
dragocena tudi zaradi lipovega cvetja,

Ministranti,

zahvala

Hvala staršem in starim staršem, ki
podpirate otroke, da so pri maši kot
ministranti. Lahko si predstavljamo,
kakšno bi bilo bogoslužje brez njih.
Nekatere podružnice jih nimajo, in je
bogoslužje s tem okrnjeno. Vidim, da
nasploh mlajši otroci z veseljem vstopajo
v ta izziv. Vabim vas, da jim ne jemljete
tistega prvotnega veselja. In hvala za
vso podporo.

predvsem pa zaradi zavetja, ki ga je
nudila bodisi ob nevihtah in dežju ter kot
senca v vročih dneh. Prav zaradi sence
smo pred cerkvijo posadili hitro rastoča
drevesa, ki naj bi premostila ta čas, ko
se bo nova lipa okrepila in razrastla in
bo lahko služila svojemu namenu.
Po pripovedovanju naših starejših (g. A.
Andolšek) je bil še po drugi vojni do
cerkve speljan nekakšen zeleni špalir
(najbrž iz pušpana). Leta 1949 je prišel
za upravitelja g. Zrim Andrej, ki je kmalu
poskrbel, da se je to odstranilo in dal
zasaditi lipo, verjetno leta 1950
(Kronika navaja, da se je v tem letu
veliko urejalo). Nova lipa prihaja iz
Rake in je dar dobrotnika. V Kroniki bo

zabeležka, da je bila posajena 5. 5.
2018, ob prazniku prvega svetega
obhajila (6. 5. 2018) in blagoslovljena 3.
6. 2018 ob sklepu veroučnega leta.
Na drugi strani ceste (štala) je zasajena
še ena lipa (Zelena Pika), ki pa je manjša
in bo potrebovala več časa, da se
razraste v drevo.
… Dovolimo si, da slišimo zgodbo, ki jo
pripovedujeta stara in nova lipa, ...
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