Napovednik
Napovednik
18.8. Jernejev shod, Žalostna gora, ob
20h, nato v nedeljo ob 7h in 10h
19.8. 20. nedelja med letom
25.8. Romanje bolnikov in invalidov na
Zaplaz, ob 10h
26.8. 20. nedelja med letom - angelska.
Svete maše ob 8h in 10h!
27.8. Dnevi oratorija 2018, prijave ob
prihodu od 8h-9h
2.9. 22. nedelja med letom
8.9. Marijino rojstvo, Mali Šmaren.
Romarski shod na Topolovcu, 19h
9.9. 23. nedelja med letom. Topolovec,
žegnanje: maša ob 7h in ob 10h.
Maša v farni cerkvi samo ob 8h
16.9. 24. nedelja med letom.
FARNO ŽEGNANJE!
Dar za svete maše: od 1.7.2018 je
priporočeni dar v višini 20 EUR.

 Skrb za ureditev cerkve:
19.8. Boštanj 21-30
26.8. Boštanj 31-40
2.9. Boštanj 41-50

 Verouk:
Informacije o prijavi k veroučnim
dejavnostim bodo objavljene v
prihodnji številki.

 Romanja
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.
Na spletni strani boste našli podroben opis poti.
http://zupnija-bostanj.rkc.si/news/

 Sveti zakon sta sklenila:
Tadej Martinčič in Petra Žnidaršič
(11.8.2018)
David Kozinc in Taja Kozinc (Ribič)
(18.8.2018).
Iskrene čestitke in obilo blagoslova!

Posebno si moramo prizadevati, da smo do ljudi dobri v majhnih stvareh. Brez
cene so tiste visoke misli, ki
včasih pridejo, kako velikodušno bomo ravnali z bližnjim. Naša ljubezen do bližnjega se mora kazati v
vsakdanjih rečeh.

Irenej F. Baraga

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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Ob 6h vstanemo!
Tako smo si rekli. Kazalo je, da bo
spet zelo vroč dan. Zato odločitev, da
gremo zgodaj.
Tekla je beseda o tem, ali iti bos ali
obut … Nekateri smo se spominjali
ljudi, ki so šli bosi, z okrvavljenimi
nogami. Pa tistih, ki so šli po kolenih
… Pa tistih, ki so jokali, in tistih, ki
od žalosti niso mogli naprej ...
Videli smo, da je kljub zgodnji uri že
vse polno ljudi, največ v večjih skupinah. Še je kdo razmišljal o tehnikah:
obut, bos, s palicami, …
In potem navzgor … Ob tistih žalostnih postajah. Ljudje pojejo, molijo,
jokajo, se dotikajo skal, postaj …,
obstanejo, obsedijo, molčijo …
Zastanem. Ob meni gre človek. Dve
bergli ima. In eno samo nogo. In gre
navzgor po strmem kamnitem pobočju. Presune me … Očitno misli priti
na vrh. Z eno samo nogo!
Po 14-tih postajah žalosti pridemo do
vrha Križevca. In tam je!!!

Posebna postaja – Vstali Kristus ...
Zberem našo skupino. Molčimo.
A zgodba se odpre sama. Te množice
ljudi …, ki gredo po strmini skozi
vseh 14 postaj žalosti, križevega pota
… In videti je, da res čutijo žalost,
bolečino. Slišati jo je. V zraku je. A
vse te množice gredo tukaj slovesno
mimo. Mimo 15-te postaje. Ne vem,
ne vidijo/ne čutijo vstajenja in odrešenja, ne čutijo te postaje? Kot da je
ni. Mimo … Gledamo in se čudimo.
Dotaknil sem se te zadnje, osamljene
postaje, jo z roko prenesel v srce, in jo
na ta način vzel s seboj.
Čutil sem: Štirinajst postaj nima nobenega smisla, če grem tukaj mimo.
Če ne vidim rešitve!
Čemu bos, čemu ta naporna pot?
Telo nas sicer spomni, če ga poslušamo, seveda.
Ampak, tisti gospod, prav tisti z berglami in brez noge, ... si je tam izbral
mesto za svoj počitek.
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Razpored svetih maš
Ne 19.8. 20. med letom
Janez Eudes, d
Po 20.8. Bernard, opat
To 21.8. Pij X.
Sr

Boštanj

8

Log

Za župnijo
Po namenu

Kompolje

18

+Silva, Franc Godec

Boštanj

19

+Marija Skubic

Boštanj

8

Za rajne

22.8. Marija Kraljica

Za zdravje

Če 23.8. Roza iz Lime
19

+Milan Lisec
+Janez in Miha Kurnik

So 25.8. Ludvik IX.

Boštanj

19

+Alojz Novšak, O

Ne 26.8. 21. navadna

Boštanj

8

Za župnijo
+Alojz Lisec, Neža Blatnik

Boštanj

10

Franc Simončič, Mici Popovič

KRSTNA

Log
Po 27.8. Monika

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

PRIČETEK ORATORIJA:
ponedeljek, 27.8. ob 9h.

Boštanj

19

+Jurij Pesjak
+Drago Komac

Log

18

+Aloj Žnidaršič
+Matej Kovač

Boštanj

19

Sr 29.8. Mučen. J. Krstnika
Če 30.8. Srečko, m
Pe 31.8. Pavlin, š
So 1.9. Tilen, opat

Boštanj
Boštanj

19
19

Ne

22. navadna

Boštanj

8

Za župnijo
+Angela O, Anton Simončič, +Simončič

Angelska

Boštanj

10

+Franc Simončič, Mici Popovič

Log

PRIJAVE NA ORATORIJ:
prvi dan oratorija od 8h-9h boste starši/
skrbniki lahko prijavili svojega otroka,
takrat boste dobili tudi vse informacije.
Oratorij bo potekal vsak dan od 9h -14h,
do petka, 1. 9.
Možnost varstva od 7h, in potem do 15h.

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.

+Martin Kozinc, O

2

Potekal bo zadnji teden avgusta. Velja
za otroke od 1r dalje.

VSEBINA:

18

2.9.

Pomoč pri oratoriju

Po namenu

Kompolje

To 28.8. Avguštin, š

Oratorij 2018

Za notranjo moč
Log

Pe 24.8. Jernej

Obvestila

+Gregor Gorenc
V dober namen
Za razumevanje v družini
V zahvalo
+Jože Lindič

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 Saro (041235278),
ali pa na g. župnika.

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 .
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