Napovednik
Napovednik
2.9. 22. nedelja med letom. Angelska
5.9. Pastoralni tečaj, NM
7.9. Vpis k verouku,
15h - 18h, vse skupine
7.9. Radio Ognjišče na terenu,
Boštanj, 14.45-15-30h
8.9.Marijino rojstvo, Mali Šmaren.
Romarski shod na Topolovcu, 19h
8.9. Molitveni dan za duhovne poklice,
Zaplaz, 10h
8.9. OŠ Boštanj,
MUSICAL Ameriške sanje, ob 20:00
9.9. 23. nedelja med letom. Topolovec,
žegnanje: maša ob 7h in ob 10h.
Maša v farni cerkvi samo ob 8h
14.9. Povišanje svetega Križa
15.9. Stična mladih 2018
15.9. Očistimo Slovenijo,
globalna akcija: Očistimo svet
16.9. 24. nedelja med letom.
FARNO ŽEGNANJE. Češčenje SRT:
20.9. Dekanijska priprava na krst –
Trebnje, 20h
23.9. 25.nedelja med letom. Katehetska
Nedelja svetniških kandidatov,
Trebnje
29.9. Dekanijsko romanje, Porabje
26.10.Duh. vaje, birmanci, predvideno

 Žegnanja, romanja:
Na praznik Marijinega rojstva bo po
običaju romarski shod na Topolovcu. V nedeljo, 9.9. bodo romarske
maše ob 7h in ob 10h. 16. septembra obhajamo žegnanje in češčenje
sv. Rešnjega Telesa. Že kar nekaj
romarjev je prijavljenih za 29. september, ko poromamo 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 župnije boste našli podroben opis poti.

 V krstu prerojeni:
Jaka Lisec (26.8.),
Ožbej Deželak (1.9.).
Čestitke in veliko veselja z otroci!

 Zaspali v Gospodu:

 Skrb za ureditev cerkve:
2.9. Boštanj 41-50
9.9. Boštanj 51-60
16.9. Boštanj 61-74

+Ana Novak r. Seničar, r. 4.5.1930,
u. 22.8.2018, p. 25.8.2018, bivala
Jablanica 9. Svete maše:
Sin Viki z družino 3, hčerka Sonja z
družino 2, vnukinja Moni z družino,
Vera Šteblaj, Majda Karlič z družino,
Pepca Kozmus z družino, Emica
Žičkar z družino, Neža Mirt z družino, Malči Kozinc z družino, Fanika
Zemljak z družino, Matija Seničar z
družino; Jazbinškovi (Kompolje), Tinko Kramperšek z družino, Stane Novak z družino, Jože Novak z družino,
Tanja z družino. Vsem Bog povrni!

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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Jokali sva …
Pripovedovala je, kako s prijateljico
uživa na morju. Navdušeno je pristavila:
In tukaj spremljava vaš oratorij! Na facebooku! Kako lepo! Gledali sva slike …
in tudi jokali sva!
Pregledal sem nekaj stavkov, odzivov:
Čudovito je videti nasmejane obraze
otrok …
Kako lepo je videti tako srečne in nasmejane obraze. Zelo lep in blagoslovljen
zaključek počitnic …
Z veseljem pogledam, kako uživate zadnje
dneve počitnic. Hvala Bogu za vse animatorje …
To je pa resnično, tega otroci ne doživijo
po marsikateri fari, hvala in srečno še
naprej
…
In tako mali indijančki raziskujejo svet in
čutijo, čutijo ... Tisto, kar je dragoceno,
sveto. Vse pohvale animatorjem in g. župniku. Govoril sem, hauk …
Tudi mene so ganili nekateri trenutki
oratorija. Žareči otroci, odprtost staršev. In pa, povezanost animatorjev,
primer zase.
Spominjam se, da v moji rojstni župniji
ni bilo veroučnih delavnic, o Oratoriju
še slišal nisem. Šele kot kaplan sem se

srečal s stvarmi, ki jih sam nisem doživel. In sem jih potem doživljal kot
kaplan, čeprav mi je bilo najprej malo
čudno in otročje vse skupaj. Spominjam se prvega Oratorija v Boštanju.
Ob koncu sem v kroniko napisal tri
besede: Ohraniti, ohraniti, ohraniti!
Ponavljam te besede.
Nehote se v vseh, ki smo spremljali
dogajanje (tudi preko facebooka), odpira tista otroška razsežnost, tvoj notranji, često pozabljeni in zanemarjeni
otrok. Bogu hvala, če se ta otrok še
prebudi, še igra, še zabava… Bogu
hvala, če ta otrok še pleše, poje …
Bogu hvala, če ta otrok še ZAJOKA,
se še zna smejati … Poglejte telesa teh
otrok! Stalno v gibanju, v plesnem koraku, sproščeni …S takim korakom je
užitek stopiti v novo šolsko leto (tudi za
odrasle je novo!): novim dogodivščinam naproti.
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Razpored svetih maš
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2.9.

22. navadna
Angelska

Boštanj

8

Kompolje

18

Boštanj

19

Boštanj

19

+Franc Simončič, Mici Popovič
Po namenu
+Pepca Andolšek
+Ivanka Požar
+Dragica Redenšek in
starši
+Franc, Ivanka Povše, T. Dolničar
+Franc Simončič
+Neža Blatnik

Boštanj

18

+Franc Redenšek, O

Topolovec

19

Topolovec
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Boštanj

8

Topolovec
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Po 10.9. Nikolaj Tolentinski, s Kompolje
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Marjeta, dev

Boštanj
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3.9. Gregor Veliki, pp.
4.9. Rozalija, s
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5.9.

Če
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So
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Bertin, o

6.9.
7.9.

Zaharija, pr
Regina, muč
Mar. rojstvo 8.9.
MALI Š.MAREN

9.9.

23. navadna
Peter Klaver, r
ŽEGNANJE

To 11.9. Gvido, s
Sr 12.9. Tracijan, m
Janez Zlatousti, š
cu
Pe 14.9. Povišanje sv. Križa
So 15.9. ŽMB, Dolores

Če 13.9.

Ne 16.9. FARNO ŽEGNANJE
ČEŠČENJE SRT
Kornelij, Ciprijan, m
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Boštanj
Boštanj
Log
Boštanj

19
19
18
19

+Ana, Jože Pfeifer, Ana,
Matija Kuhar
+Oblak, Pavla, Polde
Gunstek; + Korez
Za župnijo
+Ivan, Minka, Stanko,
Frenk Možic
+starši Možic in Darko
+Anton Judež O, Mihaela,
Matjaž Prosenik
+Jože Lindič
+Drago Komac
+Pepca Marušič
+ Janez Hrovat

Boštanj

8

+Anton Lisec

Boštanj

8

Boštanj

10

+Jože Lindič
+Franci Žnidaršič
+Za župnijo
+Alojzija, Stane, Roman Lipar
+Angela Rak, O
+družina Papež, Železnik,
Mimica Mirt

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
Oratorij 2018
Kot že tri leta do sedaj smo v naši župniji
v zadnjem tednu avgusta organizirali
oratorij, ki je letos nosil naslov Eno je
potrebno. Tema je bila posvečena misijonarju Frideriku Baragi, ki je širil vero
med indijanskimi plemeni. Prav to pa je
bil razlog, da so se otroci skupaj z animatorji prelevili v čisto prave Indijance.
Postavili smo indijansko vas, ustvarili
svoja plemena, si izbrali indijanska imena in ustvarili svoj lastni totem. Poleg
delavnic (Znanja starih Indijancev, indijansko gledališče, ministrantska delavnica ter ustvarjalna delavnica) smo imeli
tudi štafetne igre, orientacijski pohod s
piknikom v Grahovici ter vodne igre, katere smo zaključili z vodno drčo za cerkvijo. V indijanski vasi pa smo izvedli tudi
mladinsko pevsko mašo. Predzadnji dan
smo preselili naše šotore na spodnje
igrišče, kjer smo hoteli preživeti noč kot
pravi Indijanci, toda vreme nam ni bilo
naklonjeno in smo se preselili v župnijske prostore – kar pa ni ogrozilo indijanskega razpoloženja! Animatorji se že
skupaj z otroci veselimo naslednjega
oratorija!
Hauk!
Poglavarka Sara P.

Verouk 2018/19
Priporočeni prispevek za verouk je tako
kot preteklo leto 35€. V ta znesek je
vključena cena delovnega zvezka, liturgičnega zvezka in priporočeni dar. Priporočeni dar je namenjen temu, da se
lahko dejavnosti sploh izvajajo: vzdrževanje in ogrevanje prostorov, razna dopolnilna gradiva (plakati, kopije, listki),
svečke), simbolni prispevek za katehete.
4r, 5r, in 6r - dodatno učbenik 8€, če ga
seveda otroci potrebujejo.
Birmanci (8 in 9r) letos dobite dodatno
gradivo, dodatni strošek 12 €.
Podrobno specifikacijo boste dobili ob
vpisu. Veroučne delavnice bodo potekale ob petkih.
VPIS: 7. septembra 2018, 15h – 18h.
ZAČETEK: 21. septembra.
Pri vpisu potrebujete:
Prvi vpis:
DRUŽINSKA KNJIŽICA ali KRSTNI LIST
Ostali: SPRIČEVALO !

Očistimo Slovenijo 2018
15. septembra 2018 bo tretjič (in zadnjič)
v zgodovini Slovenije organizirana nacionalna prostovoljska čistilna akcija. “Še
zadnjič” je zaveza in spodbuda, da čistilne akcije prenehajo simbolizirati poglavitno in edino okoljevarstveno aktivnost.
Gre za to, da ne čakamo na čistilne akcije, pač pa da se začnemo zavedati, kaj
počnemo z okoljem. Ko (če) bomo ozavestili svoj odnos do okolja, čistilne akcije
ne bodo več potrebne. http://
www.ocistimo.si/
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