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 Priprava na birmo:
Birmanci se pripravljate na birmo
po birmanskih skupinah. Poseben
del priprave pa so duhovne vaje, ki
so pred nami. V nedeljo, 21.
oktobra, se srečamo po maši, da
se dogovorimo glede duhovnih vaj
in ostalih stvari v bližnji pripravi na
birmo.
Hvala vsem, ki ste se udeležili
dekanijskega srečanja za
birmance. Ob tej priliki ste prejeli
prijavnice za botre, ki jih boste
kmalu oddali kot del vaše priprave
na birmo.
Birmanci imate tudi svojo facebook
s k u p i n o , t a m n a j d e t e v se
informacije.

14.10. 28. nedelja med letom. Romanje
župnijskih sodelavcev
21.10. 29. nedelja med letom. Misijonska
(Trebnje, 15h). Srečanje birmancev,
po maši
26.10. Duhovne vaje, birmanci
28.10. 30. nedelja med letom
Predvideni datumi:
Birma 27.4. 2018 ob 15h
Prvo obhajilo 28.4.2018 ob 10h

 Skrb za ureditev cerkve:
14.10. Dol. Boštanj 31-40
21.10. Dol. Boštanj 41-50
28.10. Dol. Boštanj 51-60

 Verouk 2018/19:
19.10. 1-4r
26.10. 5-7r
9.11. 1-4r
16.11. 5-7r
21.10. Birmanci, po maši (11h)
Birmanske skupine: v dogovoru z
voditelji skupin

 V krstu prerojeni:
Jurij Blatnik, Živa Kotar, Jakob Vovk
(30.9.2018)
Andraž Mervič (7.10.2018)
Čestitke in veliko veselja z otroci!
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KVIZ
Lahko, sem rekel.
In so začeli. Vprašal me je, če lahko po
verouku ostanejo. Da bi pripravili kviz za
birmance … Pustil sem jih same. Tu in
tam se je zaslišal navihan smeh in kakšen
navdušen vzklik. Imel sem topel občutek,
s kakšnim navdušenjem pripravljajo stvari
…
Povedali so, da bi zdaj zadevo lahko
preizkusili.
poučili so me, da ta kviz poteka preko
telefona …
H mmm … Ne vem, če bom znal …
Tega še nisem nikoli počel …
Poučili so me. Telefon, prijaviš se na
gmail, vpišeš kodo … Vau … in kviz je
pripravljen!
A 'sprobamo'?, me vpraša.

Jasno.
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In tako se na platnu pojavljajo vprašanja,
možni odgovori, oznake … In jaz na
telefonu spremljam stvari … in kliknem
pravilni odgovor … računalnik potem
točkuje itd …
Po petih vprašanjih se mi je zdelo, da že
obvladam …
Pa poglejmo rezultate, si rečemo.

Primerjam njegove in moje točke …

Hej, pa ti imaš več točk … Pa ti si boljši
od mene … Res sem bil presenečen.
Hladnokrven je bil njegov odgovor:

Seveda, logično, jaz sem kviz sestavljal!
Hvala za tole sporočilo.
Res je, tam kjer stvari »sestavljamo«, tam
smo najboljši. Tam pa, kjer pridemo
samo zraven, smo samo zraven.
To je izziv za naše duhovno življenje. Za
molitev. Bogoslužje. Za osebno rast. Za
gradnjo odnosov.
Da smo zraven pri pripravi, pri »
sestavljanju«.
Poslušali smo njeno pripoved. Žalostna je
bila. Toliko problemov, krivde in vsega.
Za povrh pove, da je bila v otroštvu
verna, zdaj pa ji vse skupaj nič ne
pomeni. Da je molitev brez veze, da je
maša kar nekaj, da je Cerkev izguba
časa ,… Toliko bolečine je bilo … Potem
je rekla, da ima obveznosti in da mora iti.
Bili smo v tišini. Čuden občutek je to, ko
se nekdo tako izpove, potem pa … gre …
nekako nedokončano je. Kakorkoli, prijela
je za kljuko, šla skozi vrata … Pogledala
nazaj, še enkrat rekla lahko noč … Potem
pa s tistim leskom v očeh: Molite zame...
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Razpored svetih maš
Ne 14.10.

28. med letom

Boštanj

8

Boštanj

10

Po 15.10. Terezija Avilska, r
To 16.10. Marjeta Alakok, r

Log
Log
Log
Boštanj

8.30
18
18
19

Sr

Boštanj

19

Kalist, pp m

17.10. Ignacij Antiohijski,m

Če 18.10. Luka, evangelist

Lukovec

Pe 19.10. Pavel od križa, d

Šmarčna

So

20.10. Irena (Mira), m

Boštanj

29. med letom
MISIJONSKA

Boštanj

Ne 21.10.

Uršula, m

Po

22.10 Marija Saloma

To 23.10. Janez Kapistran, d

Boštanj
Log
Log
Boštanj
Kompolje
Boštanj

Sr

24.10. Anton Klaret, š

Če 25.10. Darinka, m

Boštanj

Pe 26.10. Demetrij, m, d. p.
So 27.10. Sabina, m

Boštanj

Ne 28.10. 30. med letom

Boštanj

ŽEGNANJSKA
Simon, Juda Tadej
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Boštanj
Log

Za župnijo
+Jože Šraj O, starši
Jožefa Lisec O, Alojz
+Ivan Rešeta
Jože Žnidaršič O, Koren,
Žnidaršič
Po namenu
+Anton Androjna, O
+Angela, Franc Mlakar, O
+Ivan Rešeta, r.d.

+Drago Komac, O
+Albert Novšak O, in Jožefa
18
+Rozalija Žnidaršič, O
19 +Mimica Tabor, O
+Betka O, Slavica Rupar
18
+Bojan Štern, 7d
za župnijo; +Pavle Vovk O,
8
Franci, st. Klanšek
+Alojz Podlipnik, O
Za svetost duhovnikov
10 +Antonija, Janez Levstik
+Jože Podlipnik, O
8.30 Po namenu
18 +Janez in Miha Kurnik
19 +Terezija Ganc, r.d.
18 +Marija, Franc Vrtovšek, O
+Kristina Pfeifer, Fani Železnik
19
+Gregor Gorenc, O
+Franci Žnidaršič
+Ivan, Jožefa Revinšek, Jože
19 Klemenčič
+Ljudmila Veselič, O
8 +Franc Simončič
Za župnijo
+Martin Mrvič, r.d.
+Anton, Angela O,
8
+Veteršek
+Slavi Šlogar, O
+Matija Novšak O, +Knez
10
+Marija Možic, druž. Pfeifer
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 .

Obvestila
Misijonska nedelja

Zakonski jubileji

Vseslovensko praznovanje misijonske
nedelje bo v naši dekaniji in sicer v
Trebnjem, v nedeljo, 21. oktobra.
Ob 15h molitvena ura za poklice,
ob 16h sveta maša pod vodstvom g.
Andreja Glavana.
Pričeval bo dolgoletni misijonar (pred leti
je bil tudi v naši župniji) g. Tone Kerin.
Spomnimo se, da letos obhajamo 150letnico smrti misijonskega genija,
Friderika Baraga.

Zakonske jubileje bomo obhajali na
zahvalno nedeljo, 4. novembra.
Hvalevredno je, da ste se nekateri že
pozanimali in prijavili. Sicer pa kot
običajno, prijavite se čimprej. Ni vam
treba čakati, da boste povabljeni,
povabilo velja vsem, ki obhajate jubilej
(tudi, če nimamo vaših podatkov).

Zapisnik srečanja
ŽPS, 4.10.2018
Člani ŽPS smo se zbrali na prvem
srečanju v tem šolskem letu.
1. Pogledali smo na naše pretekle
dogodke in se zanje zahvalili.
2. Seznanili smo se s tematiko tega leta
pod naslovom: Eno srce in ena duša.
3. Izmenjali smo si izkušnje o tem, kdo
nas je spodbudil, da dejavno
sodelujemo v župniji.
4. Načrtovali smo dogodke pred nami:
- romanje sodelavcev, 14.10.
- duhovne vaje z birmanci, 26.10.
- zahvalna nedelja in zakonski jubileji,
4.11., ob 10h
- poleg prvega obhajila je pred nami v
tem obdobju tudi birma
- želimo poživiti otroško petje, vendar je
to odvisno od sodelovanja odraslih pri
otroškem zboru.
Pripravil: Urban Udovč
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