Napovednik
Napovednik
16.9. 24. nedelja med letom. FARNO
ŽEGNANJE. Češčenje SRT
20.9. Dekanijska priprava na krst –
Trebnje, 20h
21.9. Zvonovi za mir, 18h (dan miru)
23.9. 25. nedelja med letom.
Katehetska. Blagoslov otrok.
Slomškova. Nedelja svetniški
kandidatov, Trebnje, 15h
23. Srečanje s stari birmancev, po maši
(11h)
29.9. Dekanijsko romanje, Porabje
30.9. 26. nedelja med letom.
Žegnanje na Kompolju, 11.15h
26.10. Duhovne vaje, birmanci,
predvideno

 Verouk 2018/19:
Potekal bo kot doslej ob petkih: 16h18h. Birmanci imajo svoj program.
Vsem, ki ste sprejeli poslanstvo pri
vzgoji mladih rodov, se toplo
zahvaljujem.
21.9. 1-4r
28.9. 5-7r
23.9. vsi veroukarji, blagoslov
23.9. birmanci, po maši
23.9. starši birmancev, po maši

 Blagoslov torbic in
veroukarjev :

V nedeljo 23.9. bomo obhajali
katehetsko nedeljo. Otroci vabljeni,
da pridete k maši s torbicami. Tokrat
imejte v njih namesto šolskih knjig in
zvezkov nekaj, kar je za vas
dragoceno in vam prinaša veselje.
Torbice bomo pri maši blagoslovili.
Po običaju bo pri tej maši blagoslov
katehetov in veroukarjev. Birmanci
se boste po tej maši srečali v vaših
birmanskih skupinah.

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

 Skrb za ureditev cerkve:
16.9. Boštanj 61-74
23.9. Dol. Boštanj 1-10
30.9. Dol Boštanj 11-20

 Birmanske skupine:

 Zaspali v Gospudu:

+Darko Rak, rojen 31.5.1956,
pogreb 7.9.2018, Boštanj.
Svojcem iskreno sožalje. Naj rajni
počivajo v miru!

Birmanci imate svojo Facebook
stran, tam so vse informacije glede
priprave na birmo. Priprava po
večini poteka po skupinah, ki so
naslednje:
Glasbena/Pevska: Neža in Urban
Umetniška: Jelka
Pritrkovalska: Branko
Animatorji: Kateheti
Ministrantska: župnik

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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Blagoslov
.Prinesla je voščenke in cel kup praznih listov.
A3. Rekla je: Izvoli! Riši, barvaj …
Vzela je voščenko modre barve in začela.
Prebarvala je cel list, nas pogledala … Bili
smo tiho. Vzela je drugega, potem tretjega,
četrtega … Zdaj ima pa dovolj, gotovo jo že
boli roka, sem pomislil. In potem vzame peti
list, šesti, sedmi, osmi … Nihče si je ne upa
prekiniti. Pritiskala je čedalje bolj in listi so
postajali čedalje močneje obarvani …
Zmanjkalo je listov. Prinesli smo ji nov
sveženj in strmeli v popolni tihoti … Ko se je
povsem izčrpala, rekla je: Ne morem več …,
smo razgrnili njene liste po prostoru … Cel
prostor je bil videti kot poplava modrine …
To je to, je rekla. To so moje zadržane solze.
Pripovedovala je, kako je morala namesto
mame skrbeti za svoje štiri mlajše sorojence,
Bila je odgovorna in kriva za vse. Mama je
tako kaznovala njo, otroka, ker je bila sad
prepovedane ljubezni … Zakaj, zakaj, zakaj?
Popolna tišina. Druga gospa na tem seminarju
pripoveduje o svoji risbi, kjer je vse prekrito s
temno rjavo barvo. Pod to barvo je nekaj
nejasnih potez … Zakaj, zakaj, zakaj? Zakaj
sem bila vsak dan tepena, zakaj grda, zakaj
odveč? Kakorkoli, ko je izlila svojo bolečini,
je skočila pokonci, skočila na tisto sliko, jo z
nogami pohodila, pomendrala, pomečkala …
Govorim o odraslih ljudeh, imajo svoje že
odrasle otroke, oni pa so še tam, v otroštvu …
Tako globoko je to, tako zares …
Zame je pomemben moment, da vstopamo v
novo šolsko obdobje z blagoslovom.

To naredimo javno in slovesno, da bi se
zavedli, kako pomembno je dati otrokom
blagoslov. Da jim damo vedeti, da jim želimo
dobro (iskreno!), pa tudi, da vse pa le ni
odvisno od nas/od njih. Blagoslov nas prebuja,
da čutimo in tako omogočimo otrokom, da so,
kar so. Blagoslov nas varuje, da otrok ne
maličimo …, jih ne delamo po svoji podobi.
Kakšna je lahko ta podoba, lahko vidite iz
obeh primerov.
Naj otroci rišejo. In naj odrasli blagoslavljamo
njihove sanje …
Seveda, ja … Če ne čutiš, kaj sploh blagoslov
je, ga ne moreš dati drugemu. Jasno, daš lahko
samo to, kar imaš v sebi, kar čutiš v sebi.
Zato starši/odrasli delamo na sebi. In ne
rešujemo svojih travm in problemov na plečih
otrok. Z drugo besedo: zato starši/odrasli
čutimo. Starš/človek, ki čuti, naredi več kot bi
lahko naredili vsi terapevti tega sveta.
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Razpored svetih maš
Ne 16.9.

Januarij, š m
Korejski mučenci
Matej, evangelist
Mavricij. M

Anton Martin
Slomšek
Sergij radoneški,
To 25.9.
me

Po 24.9.

Kozma + Damijan,
m
Če 27.9. Vincenc Pavelski
26.9.

Pe 28.9. Venčeslav, m
Mihael, Gabrijel,
Rafael
26. navadna
Ne 30.9.
Hieronim, d
So 29.9.

ŽEGNANJE
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18

Kompolje

18

Boštanj

19

Boštanj

Ne 23.9. 25. navadna
Pater Pij
SLOMŠKOVA

Sr

Log

ČEŠČENJE SRT
Kornelij, Ciprijan, m

To 18.9. Jožef Kupert., d
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.

Log

Boštanj

Po 17.9. Robert B., š cu

Sr
Če
Pe
So

+Za župnijo
+Alojzija, Stane, Roman
Lipar
+Angela Rak, O; +družina
10 Papež, Železnik, Mimica
Mirt
19 +Darko Rak, 7. d
+Marija Dolenc, rd
18
+Marija, Martin Kozinc, O
Za zdravje
Za vse rajne
19 +Ana Novak, 30. d
15 Za blagoslov v zakonu
17 Za blagoslov v zakonu
8 Za župnijo; +Ivan Možic, O
+Jermančič, Petrič, O
10
+Jože, Marija Novšak, O
Po namenu

FARNO ŽEGNANJE
24. navadna

Boštanj
Kompolje

Boštanj
Boštanj
Boštanj
Boštanj
Boštanj
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+Frančiška O, Franc Lisec
+druž. Železnik, Pavla
Novšak
+Neža O, +Blatnik
Po namenu

+Franci Žnidaršič
Za zdravje in razumevanje
Boštanj
19
v kolektivu
+Franc Simončič, Pepca
Romanje
Andolšek
Za župnijo
Boštanj
8
+Vinko Krnc O, +Knez
+Stanko Šinkovec O,
Boštanj
10
+Šinkovec
Log
8.30 Po namenu
+Judež, Revinšek, Matjaž
Kompolje 11.15 Prosenik
+Stegenšek

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
ZAHVALA

Mednarodni dan miru

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri
sprejemu radijcev-kolesarjev, ki so bili
med nami 7. septembra. Napisali so
nam prijazno pismo zahvale, med
drugim lahko beremo:

V petek, 21. sept. 2018, bodo med
18.00 in 18.15 po naših cerkvah po vsej
Evropi 15 minut zvonili zvonovi za mir.

Hvala za vaš blagoslov, hvala za
nasmehe, hvala za obloženo
mizo, … za tople flancate, vaš
širok nasmeh in lepe fotografije,
ki smo jih naredili na vašem
dvorišču.
Zapisi in fotografije :
http://radio.ognjisce.si:8080/sl/206/
utrip/27967/

Dozidava mrliške
vežice v Boštanju
KS Boštanje je zaradi potreb po pokritih
zunanjih površinah pristopila k projektu
dozidave mrliške vežice. Predviden
pričetek del je v drugi polovici
septembra, trajala pa bodo predvidoma
do konca leta. V času izvedbe projekta
bo nadomestna mrliška vežica v Sevnici.
Od tam bodo pokojnika prepeljali v
Boštanj, kjer bo pogrebna svečanost s
pokopom; obred bo pred glavnim
vhodom na pokopališče.

Tako bomo obeležili obhajanje
Mednarodnega dneva miru. To
simbolično dejanje je namenjeno
obeležitvi 100-letnice konca 1. svetovne
vojne ter začetka in konca 30-letne vojne
(1618-1648), ki sta obe močno prizadeli
Evropo. Vsi smo povabljeni k molitvi in
delu za mir.

Nedelja svetniških
kandidatov
V nedeljo, 23. sept. 2018, bo
tradicionalna nedelja svetniških
kandidatov ljubljanske metropolije.
Ob 150-letnici smrti škofa in misijonarja
Friderika I. Baraga bo letošnje
praznovanje v župnijski cerkvi v Trebnje.
Ob 15.00 uri bo v cerkvi ogled
dokumentarnega filma o Baragovem
življenju in delu in nato molitvena ura.
Ob 16.00 bo sledilo somaševanje, ki mu
bo predsedoval novomeški škof msgr.
Andrej Glavan. Po maši bo v cerkvi
kratka predstavitev beatifikacijskih
postopkov

Celotno besedilo je objavljeno na
spletnih straneh KS, Župnije Boštanj in
Komunale Sevnica.
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