Napovednik
Napovednik
14.1.

21.1.
18.1.
20.1.
27.1.
27.1.
27.1.
28.1.
28.1.

2. nedelja med letom. Antonova
Žegnanje na Okiču, 11.15h,
licitacija
3. nedelja med letom
Molitvena osmina za edinost
Seminar za organiste, Celje (9.30)
Škofijski katehetski dan, Baragov
zavod
Duhovna obnova za predstavnike
ŽPS, NM (9h)
Katehetski dan, Baragov zavod,
9h
4. nedelja med letom. Nedelja
Svetega pisma
Sklep veroučne božične dobe,
podelitev spričeval, blagoslov
otrok

 Verouk:
19.1. 4-6r
26.1. 1-3r
Birmanci: po skupinah

Po običaju bo zadnjo nedeljo v
januarju sklep božične veroučne
dobe. Starše prijazno povabim, da
se s svojimi otroci malo pogovorijo
glede tega; glede nalog, listkov, …
V zadnjem času v ekipi katehetov
opažamo, da nekateri otroci
postajajo predrzni in nesramni.
Če citiram: »Starši mi vse pustijo,
zato se lahko zaj …« Tole malo v
premislek. Brez podpore staršev
(starih staršev) verouk nima smisla.
Verjamem, da boste razumeli, če
bomo koga prijazno odslovili od
veroučne ure.
Po drugi strani pa seveda velika
zahvala za ves trud, ki ga vlagate v
vzgojo otrok.

 Darovi:

 Darovi za svete maše:
+Jožefa Marušič r. Konajzler

Sin Roman z družino, hčerka Jelka z
Dušanom, družina Erjavec, Milka
Hribar z družino, Anica in Jože Rimc,
družina Jeraj, Martin Novšak z
družino. Vsem, ki darujete za svete
maše Bog povrni!

31.12.2017
91,15
1.1.2018
101,69
7.1.2018
170,98
Otroški ofer
346,76
Bog povrni za vse darove.
Otroški ofer je po običaju namenjen
otrokom v misijonih. Letos so se
otroci lepo odzvali. Hvala vam,
starši, ki jih vzgajate v solidarnosti.

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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 Sklep božične dobe:

 Skrb za ureditev cerkve:
14.01. Dol. Boštanj 131-144
27.01. Radna
28.01. Konjsko
3.2. Jablanica

1857

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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»FUTRATI«
Rekla sem samo: Pustite,
Dovolite mu, da odide v miru …

pustite.

Najbrž je čutila, da želi to izkušnjo deliti
z drugimi.
Začela je nekako takole:
Prišla sem iz drugega sveta. Prihajam iz
službe. En gospod je umiral … In pustila
sem mu umreti. In to me zdaj spremlja.
Zanimivo … Če pogledam na to, kar se je
zgodilo … Imam tisti občutek, da je tako
prav. Enostavno, čutila sem. Ne da se
drugače … Videli smo, da umira …
Nastala je panika … In se spominjam,
kako bi včasih prišla s kakšno hrano in bi
takega človeka v paniki »futrala« … , ga
morda razgibavala in poskušala vse
mogoče. Zdaj pa sem čutila drugače.
Gledala sem kolegice, ki so bile
preplašene in zbegane in so čakale na
ukaz, kaj naj začnejo delati s tem
človekom. Rekla sem samo: »Pustite,
pustite. Dovolite mu, da odide v miru …«
In ta gospod je umrl z nenavadno
mirnostjo. V očeh sem čutila hvaležnost,
da je lahko odšel z občutkom, da ga ne »
futramo«, ko pa potrebuje samo, da ga
nekdo čuti, da je zraven …

Vsi smo čutili neko svečanost in
zadoščenje ob tem, da je odšel je v miru
…
Nagovorilo me je, ko je ob tej zgodbi
neka gospa pripovedovala, kako je
»futrala« odnose, ki so že umirali. Prav
tako v neki paniki in preplašenosti.
Nahraniti, na silo nahraniti … Rekla je:
Zdaj se šele zavedam, kašen občutek je to,
hraniti nekaj, kar je že mrtvo … Slabo ti
je, na bruhanje ti gre, ti pa še kar
»futraš« …
Sam pri sebi in ko spremljam zgodbe
drugih ljudi opažam, kako težko je stvari
pustiti na miru. Kako težko je druge ljudi
pustiti pri miru. Vedno bi se radi
vmešavali, vedno znova bi radi nekaj
popravljali, nekoga »futrali« … In zraven
vztrajno pripovedujemo, kako hočemo
samo dobro …
Ko malce začutimo sebe in svoje
življenje, spoštljivo pustimo, da kdo
odide iz našega življenja, da kdo (vsem
ranam navkljub) vstopi vanj …Pustimo,
da kdo živi, tako kot želi, dovolimo tudi,
da kdo umre, ko pride njegov čas …
Enostavno, ne »futramo« več … , dobri
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Razpored svetih maš
Ne

14.1. 2. nedelja med letom
Sava, š

Boštanj

8

Boštanj

10

Log
Antonova nedelja
Po

15.1. Absalom, š

To

16.1. Marcel, pp.

Sr

17.1. Anton Veliki, p

Okič

11.15

Kompolje

17

Boštanj

18

Boštanj

18

Lukovec
Boštanj
Boštanj

17
18
8

Za župnijo
+Janko Krevel O, Jože Zavrl
+Neža Šinkovec O,
+Šinkovec
+Gregor Gorenc
Po namenu
+Vladimir Šteblaj, st. Šteblaj
+starši in Darko Čeplak, O
Za zdravje
+Ignac Komljanc, O
+starši Lisec, +Škoda
+Olga Tomažin, O
+Darinka in Vanja Kopar
+Pepca Marušič, 30d
Za župnijo

Če

18.1. Marjeta Ogrska, d

Pe

19.1. Makarij, opat

Za vse rajne

So

20.1. Boštjan in Fabijan, m

Ne

21.1. 3. nedelja med letom

Za vse rajne
Za župnijo; +Anton Pešec
+Anton, Angela Veteršek
+Neža Blatnik
+Anton, Alojzija Hrovat
Po namenu

Agnes, m
Po

22.1. Vincenc, d m

Boštanj

8

Boštanj

10

Log

8.30

Kompolje

17

+Vinko Petek, O

Boštanj

18

+Cecilja Čopi, O

Log

17

+Marija Mahnič, O

Boštanj

18

+Ivan Lužar, O

To

23.1. Zaroka Marije-Jožefa

Sr

24.1. Frančišek Saleški, cu

Boštanj

Če

25.1. Spreobrnitev a. Pavla

Boštanj

Pe

26.1. Timotej, škof

So

27.1. Angela Merici, r

Boštanj

18

Ne

28.1. 4. nedelja med letom

Boštanj

8

SKLEP BOŽIČNE
VEROUČNE DOBE

2

Obvestila
Ogled jaslic 2018
Župnijska cerkev je odprta od 8h – 20h.
Skupine se lahko naro«te za ogled:
g. Ciril Udov«, avtor jaslic: 031 740 270,
ali pa g. župnik (kontakti spodaj)
Ogled jaslic je še posebno doživetje v
večernih urah, ko pride do izraza
simbolika teme in svetlobe. Povabite
svoje sorodnike, prijatelje …, in podelite
z njimi božično doživetje. Po običaju
bodo jaslice do Svečnice.

Za zdravje
18

Boštanj

10

Log

8.30

+Amalija Janežič, O in Franc
Po namenu
+Janez Šuster, O
+Barbara Murenc, O
Za župnijo:+Anica Možic, O
+Ciril Udovč, O
+Stanko Novak
+Vinko Kramperšek, O in
starši
+Janez Kranjc, O
Po namenu

Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.
Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 18.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 18.00 .

Antonova nedelja
Na Antonovo nedeljo (14. januarja) bo
tradicionalna licitacija na Okiču. Vabljeni
k sodelovanju. Bog povrni vsem, ki ob tej
priložnosti prinesete zimske dobrote in
omogočite, da tradicija Antonove
nedelje in licitacije ne gre v pozabo.

Zapisnik srečanja ŽPS,
14.12.2017
1. Na prvem srečanju novega leta smo
se najprej ozrli na pretekle praznike in
izrazili svoje prošnje za to leto.
2. Pregledali smo in sprejeli zapisnik
preteklega srečanja.
3. Ob zapisniku se je odprlo nekaj
pobud: družinska »polnočnica« (ob
17/18h), namesto jutranje božične maše
(8h). Na silvestrovo pa se zdi bolj
primerna večerna maša kot polnočnica.
Sodelovanje otrok na njim primeren
način je pohvalno. Poskrbeti je potrebno
za podlago.
4. Med prihajajočimi dogodki smo se
ustavili pri nedelji Svetega pisma in pri
sklepu verouka ob koncu božične dobe.
Po običaju bi takrat otroci več sodelovali.
Soglasni smo bili, da Svečnico obhajamo
tudi v nedeljo, prav tako blagoslov sv.
Blaža.
5. Dogovorili smo se glede zastopanja
predstavnikov ŽPS na škofijskem
srečanju 27. januarja.

Pripravila: Franja Povše

Sedežnina in ogrevanje
Ob vstopu v Novo leto se po tradiciji
pobira sedežnina. Vabljeni, da darujete
svoj prispevek za vzdrževanje klopi in
ogrevanja. Bog povrni vsem, ki ste se že
odzvali temu vabilu!
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