Napovednik
 V Gospodu prerojeni:

Napovednik

Andraž Lisec, Mia Janežič, Luka
Cirnski (1.7.); Maj Hanaček (8.7.).
Čestitke in vse blagoslove v življenju!

15.7. 15. nedelja med letom
22.7. 16. nedelja med letom,
Lukovec, žegnanje,11.15
sv. Marija Magdalena, apostolka
apostolov
Krištofova nedelja, blagoslov vozil
29.7. 17. nedelja med letom,
Anina; Okič, žegnanje, 11.15
5.8. 18. nedelja med letom;
Grozdetov shod na Zaplazu, 16h
14.8. Romanje na Zaplaz
(20h procesija iz Čateža)
15.8. Veliki Šmaren
26.8. Dnevi oratorija 2018

 Zaspali v Gospodu:
+Jože Lindič, r. 10.2.1935, umrl
8.7.2018, pogreb 11.7.2018,
bival Dolenji Boštanj 99.
Svojcem iskreno sožalje

 Darovi za svete maše:
Žena Tončka, sin Brane, Cvetka
Lindič, Gregor Lindič, Dani Lindič,
Gačnik in Bogvé, nečakinje in nečaki iz Tržišča, Mici in Gregor Simončič
z družino, sestra Janica Virant z
družino, brat Izidor Lindič z družino,
sestra Darinka in Zvonko, družina
Dolenšek (2);
Boštjan in Dragica, Angelca in Franci Žonta, Majda in Franci Hrastnik
(Laško), družina železnik in Denžič,
družini Žnidaršič-Poljšak, Svažičevi,
Tomaž, Marjana in Tatjana z družinami, Branko in Mira Simončič,
družina Kogovšek, Matija in Stojan
z družino, družina Marin, Igor Lisec
z družino, soseda Danica, Liščevi (1)
Štefka Blatnik in družina Praznik
(dar za Cerkev).
Bog povrni vsem, da se lahko rajnih
spominjamo pri bogoslužju!

Svete maše ob nedeljah v času
počitnic samo ob 8h!

 Skrb za ureditev cerkve:
15.07. Radna
22. 07. Konjsko
29.7. Jablanica
5.8. Boštanj 1-10

 Romanja:
14.8. Romanje na Zaplaz
29.9. dekanijsko romanje po poti sv.
Martina
16.-19.10. škofijsko romanje na
Madžarsko
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LUKA
Ne vem, kako se bo končalo. Kakorkoli,
pokal bi privoščil Luku. Iz srca bi mu
privoščil.
Za finale svetovnega prvenstva v nogometu.
Zanimivo, da me tu ne nagovarja toliko
tehnika in stil nogometa, prevzela me je
zgodba. Kakorkoli se bo tekma končala,
zame zmaga Lukova zgodba.
Najbrž ste že kje opazili, da se je našel
posnetek iz leta 1990.
Neki gospod je tistega leta snemal dokumentarni film o volkovih, ki so ogrožali
drobnico in ljudi na Velebitu. In po tolikih letih so odkrili, kdo je na posnetkih –
razen koz in volkov in narave.
Luka. Pet let star otrok, v preveliki suknji
… Vidimo ga, kako z majhno palico žene
koze po kamnitem terenu Velebita …
Žene jih v stajo, da bodo varne ...
Država je bila takrat na robu vojne … In
čez leto dni je Luka z družino izgnanec
… Hišo so jim požgali, njegovega dedka
so zaklali, … Luka pa sanja o nogometu,
čeprav nima prebite pare in si najprej ne
more plačati niti članarine za nogometni
trening …

In zdaj ga vidimo v finalu svetovnega
prvenstva v nogometu. Kot kapetana
ekipe.
Še ena zgodba o tem, kako - človeško
gledano, stvari ne izgledajo dobro, pravzaprav so srhljive. Nobenega upanja,
nobene prihodnosti. Toliko težkih stvari
…, pa te nekaj drži in obdrži pokonci. Ne
samo drži, te povzdigne. Kot v pesmi:

Povzdigneš me, postaviš na vrh gore,
povzdigneš me, z menoj greš čez vode,
mi daš moči, nastaviš svojo ramo,
povzdigneš me, postaviš nad vse …
Privoščim vam,
dobri ljudje,
da tudi iz dogodkov
svojega življenja,
izluščimo ta refren.
In da se ne
obremenjujemo
toliko z rezultatom.
Včasih je res bolj
pomembna zgodba.
Osebna zgodba.

Razpored svetih maš
Ne 15.7.

15. med letom
Bonaventura, š

Boštanj

8

Log

Za župnijo
+Vid, Ana Ribič
+Martin Simončič, O in st.
Po namenu

Po 16.7. Karmen, Karm. MB Kompolje

18

Šmarčna

19

Log

18

Boštanj

19

Boštanj

19

+Petek, Podpadec
+Miran Felicijan O,
Felicijan, Vrhovšek
+Marija Zobec Tomšič, O
+Albert Piltaver, Klemen K.
+Gregor Gorenc
+Alojz Lisec
+Jože Lindič, 7d

Boštanj

19

+Anton Lisec
+Terezija Ganc
Za župnijo

Boštanj

8

Lukovec

11.15

To 17.7. Aleš, spok.

Sr

18.7. Friderik, Miroslav, m

Če 19.7. Arsenij, pušč.
Pe 20.7. Marjeta Ant., m
So 21.7. Danilo, Danijel, pr.
16. med letom
Ne 22.7.
KRIŠTOFOVA

Marija Magdalena
ŽEGNANJE

Log
Po 23.7. Brigita, r
To 24.7. Krištof, m
Sr 25.7. Jakob Starejši, a
Če 26.7. Joahim in Ana

Log

18

Boštanj
Kompolje

19
18

Pe 27.7. Gorazd, Kliment…
So 28.7. Viktor (Zmago), p
Ne 29.7.

17. med letom,
Marta
ŽEGNANJE

Boštanj

19

Boštanj

8

Okič

11.15

Log

+Marjan Kogovšek, O
+Ivan Možic
+Mihaela Lisec, Alojz Žnidaršič, Emil Rupnik, Marija,
Franc Gnedec
Po namenu
+Ivan Drobne, O
+Franci Žnidaršič
+Pepca in + Andolšek
+Štefanija Vrtovšek
+Franc, Ivanka Povše
Za zdravje
+Milan Lisec
+Blanca de Rosales
Za župnijo
+Ana Komac, O
+Mervič, selak
+Roman Pešec in starši
+Jože Blas O, Marija, sor.
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
KRIŠTOFOVA NEDELJA 2018
IN AKCIJA MIVA
»Moj dar Boga slavi za vse prevožene
poti«. S tem geslom bomo v nedeljo, 22.
julija, obhajali nedeljo svetega Krištofa,
zavetnika popotnikov.
Po župnijah bodo duhovniki blagoslavljali naša vozila (avtomobile, kombije,
motorje, kolesa …) in delili Krištofove
kartončke in nalepke, verniki pa bomo
ob tej priložnosti darovali za misijonska
vozila. Preko misijonske vozniške akcije
MIVA Slovenija že 31 let pomagamo slovenskim (in tudi drugim) misijonarjem v
deželah tretjega sveta.
Z darom za misijonska vozila se Bogu
zahvaljujemo, da nas je varoval na vseh
poteh v preteklem letu. Darujemo cent
za vsakih deset srečno prevoženih kilometrov oziroma po svojih zmožnostih. Z
darovanjem kličemo Božji blagoslov tudi
na morebitno novo kupljeno osebno ali
družinsko vozilo, za varstvo pred daljšo
potjo, mladi pa se lahko zahvalijo za
vozniški izpit in prosijo za Božje varstvo
na vseh kilometrih, ki so pred njimi.
Blagoslov vozil bo v farni cerkvi, po sveti
maši in na Lukovcu, prav tako po sveti
maši. Bog povrni za vse vaše darove, ki
bodo namenjeni v zahvalo za srečno
vožnjo - za misijone!
Bogu hvala za vse srečno prevožene
kilometre!

POPOTNA MOLITEV
Sveti angel, varuh moj,
bodi vedno ti z menoj,
stoj mi na tej poti ob strani,
vsega hudega me brani.
prav prisrčno prosim te,
varuj me in vodi me.
Amen

