Napovednik
Napovednik
17.6. 11. nedelja med letom.
Jubilanti na Zaplazu, 16h
23.6. Srečanje družin, Zaplaz, 9h
24.6. 12. nedelja med letom. Nabirka
namenjena Karitas v Črnomlju
25.6. Mašniško posvečenje, stolnica –
Novo mesto ob 10h
26.6. Ministranti, Čateške toplice (odhod
ob 10h)
29.6. Peter in Pavel. Musical: Ameriške
sanje, Grad Sevnica (park), 21h
1.7. 13. nedelja med letom
5.7. Ciril in Metod, slovanska apostola
8.7. 14. nedelja med letom
15.7. 15. nedelja med letom
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

Svete maše ob nedeljah
po 1. juliju do konca počitnic
samo ob 8h!

 Romanja:
16.-19.10. – škofijsko romanje na
Madžarsko
29.9. - dekanijsko romanje po poti
sv. Martina

 V Gospodu prerojeni:
Zala N. (10.5.), Inja P., Hana D.
(27.5.), Nika B. (3.6.), Simon L. (10.6.).
Čestitke in veliko veselja z otroci!

 Zaspali v Gospodu:
Pavla Klavs (7.6.2018) in Tina Žugič
(8.6.2018).
Svojcem iskreno sožalje.
Dar za sveto mašo (+Tina Ž.):
Kerin-Kramperšek. Bog povrni!

 Zahvala:
Topla zahvala podjetju Sava avto in
g. Milanu Jamšku, ki je našim
ministrantom in pridnim
šmarničarjem omogočil bowling.
Bog povrni!

 Premiera musicala

 Skrb za ureditev cerkve:
17.06. Dolenji Boštanj 101-110
24.06. Dolenji Boštanj 111-120
01.07. Dolenji Boštanj 121-130

Ameriške sanje:
Petek, 29. junija 2018, ob 21. uri v
grajskem parku Gradu Sevnica
Organizator: KD Oktet Jurij Dalmatin

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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Za ocene najbrž veste
Ocene so prišle na koncu, je rekla.
Pri njej je bilo vse drugo prej.
To je bilo povedano s takim
spoštljivim tonom, da me je
zadelo.
V teh dneh so potekale valete.
No, pri nas smo bili deležni
izvirnega filma 24 odtenkov
mladosti. Izvirno, domiselno.
Čestitk e devetošolc em . I n
staršem. In učiteljem. Bilo je nekaj
solz, bile so zgodbe.
In zdaj naprej, srečno!
Meni pa ostaja iz teh valetnih dni
ena obrobna zadeva. Ob nekem
dogodku, zbrani smo bili iz
različnih krajev, je beseda nanesla
na spomine na valeto. Beseda je
dala besedo, nakar je neka gospa
pripovedovala o razredničarki …
Kako je bila pozorna do »svojih«
otrok. Kako je ta razredničarka pri
otrocih opazila vsako spremembo
in je bila vedno tam, ko se je kdo
znašel v stiski. Potem je povedala,

kako so potekale govorilne ure.
Ocene so prišle čisto na koncu.
Pri njej je bilo vse drugo prej.
Najprej se je pogovorila o stanju
otroka, o stanju doma, o vzdušju,
spremembah, potencialih … Na
koncu
je pa rekla: Za ocene
najbrž veste, lahko jih pa še
skupaj pogledava …
Še cel večer sem razmišljal o tem,
kaj je potrebno, da ljudje malo
prestavimo stvari in postavimo
ocene, take in drugačne, na
konec. Spomnil sem se na
letošnjo valeto, ko se mi je tu in
tam porosilo oko. Ne vem, je
videla ali pa sva nosila iste stvari.
Sedela sva nekje blizu, potem še
izmenjala nekaj besed … Rekla je:
Zdaj gledam drugače. Gane me. Ko
sem to doživljala prej, pred leti, so
bile valete …, je bil to pač dogodek,
prireditev. Zdaj pa, z leti, me vsako
leto zadene bolj globoko …
Takih (va)let Vam želim, dobri ljudje.
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Razpored svetih maš
Ne 17.6.

Po 18.6.
To
Sr
Če
Pe
So

19.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.

Ne 24.6.

Po 25.6.
To 26.6.
Sr 27.6.
Če 28.6.
Pe 29.6.

So 30.6.
Ne
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1.7.

11. ned. med
letom

Za župnijo
+Alojzija Podlogar
+Bojan O, Stane Novšak,
Žveglič
Albert, d
Boštanj
10
V zahvalo sv. Trojici za
uspeh
Log
8.30 Po namenu
Marko, m
Log
18 +Pavla Žnidaršič r. Prpar
Boštanj
19 +Pavla Klavs, 7d
Nazarij, š
Boštanj
18 +Alojz Felicijan, O
Silverij, papež
+Pepca Marušič
Alojzij Gonzaga, r
Boštanj
19 +Tina Žugič, 7d
Tomaž More, m
Boštanj
+Franci Žnidaršič
Jožef Cafasso, r
Boštanj
11 Zakramenti uvajanja
Okič
16 Poročni obred
+Alenka, Franc Šet
Boštanj
19
+Boris Korez, O
Za župnijo
12. med letom
Boštanj
8
+Anton Veteršek, O
+Minka Možic, O
Rojstvo Janeza
Boštanj
10 +Franc, Kristina Pfeifer,
Krstnika
Hermina kadilnik
Log
8.30 Po namenu
Viljem; dandržavnosti
+Miha Kurnik
Vigilij (Stojan), škof Šmarčna 19 +Pavel Prebejšek, in sor.
Ema Krška,kneginja Boštanj
19 +Stanislav Možic, O
Irenej, škof,
Šmarčna 19 +Antonio Šmit O, in sor.
mučenec
Peter in Pavel, ap
drugod 1730 Poročni obred
+Franc Simončič, Mici
Boštanj
19
Popovič
Mučenci rim. C.
drugod
9
Zakramenti uvajanja
Za župnijo
+Anton Simončič O,
13. med letom
Boštanj
8
Angela, +Simončič
+Agata Lisec, O
Boštanj
10 +Pavla Klavs, 30d
Log
8.30 Po namenu
Boštanj
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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
Štirje novomašniki
Letos se veselimo, da imamo ponovno
novomašnike. In to ne enega, temveč
kar štiri, ki so povezani z novomeško
škofijo.

Branko Jurejevčič
Branko Jurejevčič izhaja iz Župnije
Podzemelj v Beli Krajini. Je edini tako
imenovani škofijski novomašnik, ki bo
posvečen za novomeško škofijo in bo
tudi neposredno deloval v pastorali po
naših župnijah. Branko je bil pred leti na
pastoralnem vikendu tudi v naši župniji.
Duhovniško posvečenje bo prejel 25.
junija ob 10.00 v novomeški stolnici.
Novo mašo bo obhajal v nedeljo, 1.
julija, ob 10.00 v župnijski cerkvi v
Podzemlju.

Janez Barborič
Novo mašo bo obhajal v nedeljo, 24.
junija, ob 10.00 uri v župnijski cerkvi v
Šmarjeti.

p. Benjamin Bevc DJ
Novo mašo bo obhajal v nedeljo, 8.
julija, v župnijski cerkvi v Cerkljah ob Krki.

p. Joachim Schmidt
Ocarth
P. Joachim Schmidt izhaja iz mesta
Bydgoszcz na severu Poljske, pripada
pa meniškemu redu kartuzijanov, ki
živijo v samostanu v Pleterjah pri
Šentjerneju. Novo mašo bo obhajal
ravno tam v nedeljo, 12. avgusta, ob
8.30.
V naši neposredni bližini bo nova maša
v baziliki v Brestanici, 8.7.2018 ob
10.00h; daroval jo bo Peter Kočevar,
doma iz Stranj, poslanstvo pa bo imel
v škofiji Bozen-Brixen.

S OL I D A R N OS T
Vse župnije novomeške škofije so
vabljene k solidarnosti ob naravni
katastrofi v župniji (dekaniji) Črnomelj.
Eden od načinov solidarnosti bo, da
bodo vse župnije imele predvidoma v
nedeljo, 24. junija 2018 pri nedeljskih
mašah solidarnostno nabirko. Bog
povrni za Vaše razumevanje in Vaš dar.
Iz terena prihajajo pretresljive zgodbe in
zapisi, ki jih navadno ni v medijih, npr…

Spoštovani duhovniki zahvalite se svojim
gasilcem, verjetno ni gasilskega društva
v Sloveniji, ki v teh dneh ne bi bilo v
Črnomlju in okolici . Gasilci iz Pirana in
Sečovelj
so prekrili strehe na
podružnični cerkvi sv. Janeza v Dobličah
in sv. Vida na Doblički gori ter sv.
Miklavža …
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