Napovednik
Napovednik
29.7. 17. nedelja med letom,
Anina; Okič, žegnanje, 11.15
5.8. 18. nedelja med letom;
sv. maša izjemoma 8.30h
Grozdetov shod na Zaplazu, 16h
12.8. 19. nedelja med letom
14.8. Romanje na Zaplaz
(20h procesija iz Čateža)
15.8. Veliki Šmaren, romarske maše,
Topolovec ob 10h
18.8. Jernejev shod, Žalostna gora,
ob 20h (nedelja 7h, 10h)
19.8. 20. nedelja med letom
25.8. Romanje bolnikov in invalidov na
Zaplaz, ob 10h
26.8. Dnevi oratorija 2018
(prijave po 19.8. 2018)
Svete maše ob nedeljah po 1. juliju do
konca počitnic samo ob 8h (8.30h)!

 Darovi
Miva, 22.7.: 278,70 €
Lukovec, žegnanje, 22.7.: 434,14€
Bog povrni!

 Romanja
V mesecu avgustu so pred nami številna
romanja in romarski shodi. Pri naših
sosedih bo praznovanje ob sv. Lovrencu
in sv. Roku. V dekaniji bo po tradiciji svečano na predvečer Velikega Šmarna na
Zaplazu, nekaj dni kasneje pa vabljeni
na romarski shod na Žalostno goro. V
župniji imamo na Veliki Šmaren romarski
shod po običaju na Topolovcu.
V jeseni nas čaka že dolgo napovedano
dekanijsko romanje po poteh svetega
Martina - v Sombotel in Porabje. Prijavnice so na voljo v cerkvi ali na spletni strani. Prijavo boste oddali v župnišču. Po
prijavi boste prejeli vse druge informacije in navodila.

Dar za svete maše: od 1.7.2018 je
priporočeni dar v višini 20 EUR.

 Skrb za ureditev cerkve:
29.7. Jablanica
5.8. Boštanj 1-10
12.8. Boštanj 11-20
19.8. Boštanj 21-30
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
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Ženin in nevesta
Vem, da ni samoumevno, res, hvala.
Zdaj bi lahko počele karkoli drugega, pa
ste si vzele čas in tako so stvari lepše, bolj
spoštljive. Hvala za to.

In kaj je bilo tam narobe, pač nisem zdr-

To sem pripovedoval ministrantkam, ki so
šle z menoj. Nehote sem se spominjal
različnih svetih opravil (redkih, Bogu hvala), ko ni bilo nobenega ministranta.
Misel … Poroka, brez ministrantov. Pogreb, brez ministrantov. Krst, brez ministrantov. Maša, brez ministrantov, …
Res, nekaj manjka. In kar žalostno je.
Rekla je, da ne pričakuje zahvale, da pa ji
ni vseeno, če se potrudi, potem pa se kdo
obnaša kot da je ni tam oziroma kot da je
samoumevno, da je tam.
Bil sem presenečen nad tako odkritostjo.
Potem sta s kolegico obujale razne spomine. Povedali sta si nekaj smešnih stvari
(ko se kaj pozabi, narobe razume, itd …),
tako da me je to spravilo v smeh. V
tistem sproščenem vzdušju pa kar naenkrat:

Takoj sem videl, da sem povsem napačno
razumel njen stavek, da ne bo pozabila.
Pogoltnil sem slino, … Kar malo zbegan,
da lahko en »hvala« toliko pomeni.

žal, da ne bi vprašal.

Narobe?! Narobe?! Nič narobe! Ženin in
nevesta sta se nam zahvalila … !

Ja …, in potem sta prišla še k nam domov ..., prinesla sta pecivo in se še enkrat
zahvalila …
Pomolčali smo.
Razmišljal sem, kako nam stvari (in ljudje) postanejo samoumevne(i). Tudi bogoslužje, petje, druge oblike sodelovanja …
Razumljivo, če nehamo čutiti, potem smo
tam … To so precej resne stvari, otroci
jih dobro čutijo.
Malo otroškega pogleda - nam vsem privoščim, dobri ljudje.

Ampak, tiste poroke pa ne bom pozabila
nikoli! Nikoli. To se ne da pozabiti.
Umolknila je. Dobro sem se spominjal
poroke, razmišljal, kaj je tam šlo narobe,
pa nisem mogel najti ničesar.
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Razpored svetih maš
Za župnijo
+Alojz Lisec
+Roman Pešec in starši
ŽEGNANJE
Okič
11.15 +Jože Blas O, Marija, sorod.
+Ana Komac, O
Log
Po namenu
Po 30.7. Peter Krizolog, š
Kompolje
18 Po namenu
+Miha Kurnik
Log
19
+Franci Žnidaršič
+Pepca, Albert Novšak
To 31.7. Ignacij, r
Lukovec
18
+Slavko Žveglič
Sr
1.8. Alfonz Ligvorij, š
Boštanj
19 +Mici Popovič, O
Če 2.8. Evzebij, š
Boštanj
8
Za vse rajne
Pe 3.8. Lidija, svp. žena
Po namenu darovalca
So
4.8. Janez Vianey, d
Po namenu darovalca
Za župnijo
8.30
18. med letom.
Boštanj
Ne 5.8.
+Franc Simončič, starši
Marija Snež., Nives
pozor
+Tone Simončič, O
Log
Po namenu
Jezusova spremeni+Jože Jazbec, Anton NovPo 6.8.
Log
18
tev na gori
šak, Jože Sovinc
+Pečar Matko Jožefa, O
Boštanj
19
+Alojz Žnidaršič
To 7.8. Kajetan, d
Kompolje
18 +Silva, Franc Godec
Sr
8.8. Dominik, ru
Boštanj
19 +Jože Lindič, 30d
Če 9.8. Terezija, r
Boštanj
8
Za srečno vožnjo
Pe 10.8. Lovrenc, m
Po namenu za rajne
So 11.8. Klara (Jasna)
Za župnijo
19. med letom
+Jože, Ana Pfeifer, st.
Ne 12.8.
Boštanj
8
Ivana Šantalska, r
+Ivana Kovač, O
Log
Po namenu
Po 13.8. Poncijan, pp
Boštanj
19 Za zdravje
To 14.8. Maksimiljan, m
Zaplaz
20 Za župnijo /ROMANJE/
+Angela, Martin Draksler
Sr 15.8. VELIKI ŠMAREN
Boštanj
8
Za duše v vicah
Mariji v zahvalo za zdravje
Topolovec 10
in priprošnjo
Če 16.8. Rok, spokornik
+Milan Lisec
Pe 17.8. Evzebij, pp
+Franci Žnidaršič
So 18.8. Helena (Alenka), c
Boštanj
19 Še prosta
Ne 19.8. 20. med letom
Boštanj
8
Za župnijo: +Jože Lindič
Janez Eudes, d
Log
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 .
Ne 29.7.
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17. med letom, Marta

Boštanj
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Obvestila
Oratorij 2018

Pomoč pri oratoriju

Animatorji se vsebinsko in tehnično že
pripravljajo na Oratorij 2018. Potekal bo
zadnji teden avgusta.
Vse oratorijsko dogajanje se vrti okrog
glavnega lika. Letos je to škof Friderik
Irenej Baraga, slovenski misijonar, ki je
deloval med Indijanci in je na poti razglasitve za svetnika (z njim smo se srečali že pri Šmarnicah). Indijanci in njihov
način življenja bo letošnji oratorijski izziv.

Veseli bomo, če kdo priskoči na pomoč z
določenimi predmeti:
- koli za indijanske šotore (fižolovke)
- večji kosi platna, lahko tudi kakšne stare rjuhe (za izdelavo šotorov)
- odpadne deščice, uporabili jih bomo
za smerokaze
Veseli bomo tudi kakšnih pripomočkov
za male želodčke. Morda pa bi bil kdo
pripravljen kakšen dan, da pomaga pri
pripravi »indijanske« otroške malice.
Za več informacij se lahko obrnete na
voditeljico oratorija Saro (041 235 278),
ali pa na g. župnika.
Prijave na oratorij: po 19.8!

In kaj je Oratorij?
Oratorij je široko vzgojno prostočasno
dogajanje oz. gibanje, ki od l. 1988 poteka v mnogih slovenskih župnijah. Za nekaj dni, teden ali več združuje med seboj
otroke, mlade in odrasle, udeležence,
animatorje in njihove voditelje.
Oratorije povezuje glavni junak, ki se v
obliki zgodbe predstavi udeležencem.
Program oratorija na privlačen način
navdušuje za vrednote, za veselo krščansko življenje, za ustvarjalnost in pošteno
participacijo v družbi. Nepogrešljive
sestavine oratorija so molitev, petje,
dramska zgodba, kateheza, ustvarjalne
delavnice in igre.
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