Napovednik
Napovednik
26.10. Duhovne vaje, birmanci
28.10. 30. nedelja med letom
žegnanjska
1.1. Vsi sveti. Maše: 8.30h - Log, 14h –
Boštanj, 16h - Kompolje.
Molitve za rajne na pokopališču v
Boštanju ob 15h
Ob 17h se zberemo k molitvi
rožnega venca za naše pokojne
2.11. Verni rajni
3.11. Zahvalna maša na Kompolju in
Šmarčni
4.11. ZAHVALNA NEDELJA. Nedelja
zakonskih jubilejev. Nabirka za
duhovnika
7.11. 6. dobrodelni koncert Rdečega
križa Sevnica, Športni dom ob 18h
8.11. Srečanje članov ŽPS, zvečer
9.11. Srečanje s starši prvoobhajancev,
18h
11.11. 32. med letom, Martinova nedelja

 Verouk 2018/19:
2.11. Počitnice
9.11. 1-4r
16.11. 5-7r
Birmanske skupine: v dogovoru z
voditelji skupin

 V krstu prerojeni:
Maj Horjak, Nik Hribar, Luka Dani
čič (14.10.2018)
Čestitke in veliko veselja z otroci!

 Dekanova vizitacija:
22. novembra 2018 se bo v naši
župniji mudil dekan g. Klavdio Peterca na redni vsakoletni vizitaciji. Po
običaju bo pregledal pastoralno,
katehetsko in gospodarsko delovanje župnije.

 Duhovne vaje

 Predvideni datumi:
Birma 27.4. 2018 ob 15h
Prvo obhajilo 28.4.2018 ob 10h

 Skrb za ureditev cerkve:
28.10. Dol. Boštanj 51-60
4.11. Dol. Boštanj 61-70
11.11. Dol. Boštanj 71-80

Zahvala vsem, ki ste podprli duhovne vaje za birmance. Hvala za molitveno in drugo podporo, za dobre
misli, ki ste jih namenili. Hvaležen
sem staršem, da ste otrokom omogočili, kar je najboljše v pripravi na
birmo. Hvala animatorjem, kakšni
talenti! In hvala bodočim birmancem, presenetili ste, z ustvarjalnostjo, talenti in sodelovanjem.

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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Razlika
Stopil sem v sprejemni prostor. Pozdravljali smo se … Tam so namreč že bili zbrani moji sošolci. Pa ne vsi. Kje pa je Ivan?
Moje vprašanje je bilo povsem na mestu.
Ivan nas je namreč te dni povabil na srečanje letnika. Zdaj ga pa ni?
Ivan je še v postelji … Zdaj ga je šel
kaplan iskat, morda bo lahko prišel.
???
Čez čas ga kaplan pripelje na invalidskem
vozičku … Spoštljivo ga pozdravljamo.
Zbral sem vas, ker ne vem, če se bomo še
kdaj videli …
Prosil je, naj sami vodimo mašo, on bo z
nami, na invalidskem vozičku.
Stopili smo k oltarju. Dal je vedeti, da bi
rad nekaj povedal. Zapeljal se je do ambona, se počasi dvignil …:
Naše življenje je v Božjih rokah …
Popolna tišina … Prešinilo me je. Njemu
ni treba nič reči, nič pridigati … Ko ga vidiš takole, ko ga začutiš, ti je jasno vse.
Začutiš vse.
In potem na koncu. Zahvalil se je nam
sošolcem, da nas lahko spet vidi. In ljudem, cerkev je bila polna. In potem nas je
pribilo. Njegova leta bitke z rakom …
Brezštevilne terapije /kemo, hormonska,
biološka …/ . Na invalidskem vozičku…

Presrečen sem ...
Kaj je res to rekel??? Spogledali smo se,
očitno vsi v dvomu ali smo slišali prav.
Še je odmevalo.
Presrečen sem …
Kakšna čudna šala je zdaj to?!
Nisem mogel kaj, da ga ne bi kasneje, ko
nas je malo vodil okrog, vprašal:
Ivan, kaj ti daje moč …, da …, saj veš ...
Dolgo je molčal. Mislil sem, da me ni slišal
ali da noče nič reči. Potem pa …
Veš, pet dni sem bil v komi. Ko sem prišel k
sebi, je bilo nekaj drugače. Enostavno je,
jaz vem, kar vi ne veste. Poznam razliko
med življenjem in smrtjo.
Na duhovnih vajah z birmanci gledam tale
gozd. Listje pada. In odpirata se mi dve
veliki dimenziji mojega življenja. Ena je
minljivost. Te dni bo veliko možnosti, da se
bomo zavedli. Svoje minljivosti.
Druga je hvaležnost. Za take zgodbe, v ljudeh in v naravi …
Morda ni naključje, da sta ti dve dimenziji
tako skupaj. Tudi praznično. In se spominjam krasnega stavka neke gospe, tako
ranjene v odnosih, začutila pa je naravo:
In gledam, kaj vse narava naredi, mi pa se
ukvarjamo z bolanimi ljudmi …
Čutili smo, kaj tu pomeni beseda »bolan«.
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Razpored svetih maš
Ne 28.10. 30. med letom
ŽEGNANJSKA
Simon, Juda Tadej
Po 29.10. Mihael Rua, r

Boštanj
Boštanj
Log
Log

Boštanj
To 30.10. Marcel, m
Sr 31.10. Dan reformacije, dp
Če 1.11. VSI SVETI

Log
Boštanj
Kompolje

Pe

2.11. VERNE DUŠE

So

3.11. Viktorin Ptujski, š.

Ne 4.11. 33. NAVADNA

Po
To

5.11.
6.11.

Sr

7.11.

Če 8.11.
Pe

ZAHVALNA
ZAKONSKI JUBILEJI
Karel Boromejski, š
Zaharija in Elizabeta
Lenart, opat
Ernest, opat
Zahvalna
Bogomir, š

Boštanj
Boštanj
Kompoje
Šmarčna
Boštanj
Boštanj
Log
Boštanj
Boštanj
Lukovec
Boštanj

9.11. Posv. later. bazilike
Boštanj

Ne 11.11. 32. NAVADNA

Boštanj
Boštanj
Log
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MOLITVE ZA RAJNE

ZAKONSKI JUBILEJI

Kot vsako leto bodo na voljo (med tiskovinami) listki z molitvami za rajne, po
namenu »očenašev«. Molitve zanje bodo
po običaju na praznik Vseh svetih. Svete
maše zanje pa bodo opravljene v mesecu novembru. Lahko tudi pripišete datum
(še bolje dva), na katerega bi želeli, da
se opravi maša.

Pari, ki letos obhajate okroglo obletnico
poroke in imamo vaše podatke, ste že
prejeli vabilo na skupno obhajanje zakonskih jubilejev. To bo na zahvalno nedeljo, 4. novembra ob 10h. Če pa morda
niste prejeli vabila, pa obhajate poročni
jubilej, valjeni, da se prijavite. Po običaju
se zberemo v župnišču, od koder bomo
oblikovali sprevod v cerkev. Po maši
vabljeni, da nazdravimo ob vašem prazniku.

Do 1. novembra lahko oddate za molitve
za rajne (po namenu očenašev).
Cerkev za obisk pokopališča in molitev
za rajne v prvih osmih dneh novembra
naklanja popolni odpustek.

+Verne duše

8.30 Po namenu sv. očeta
17 V zahvalo
18 V zahvalo
Za župnijo
8
+Darinka, Vanja Kopar, O
+ Stanko Novak O, Ana
10
Za spoštovanje življenja
8.30 Po namenu
18 +Franc Simončič, O
18 +Jože Lindič
+Anton Lisec
17
+Alojz Žnidaršič
18 Po namenu očenašev
Po namenu očenašev

So 10.11. Leon Veliki, pp.

Martin iz Toursa, škof

+Martin Mrvič, r.d.
+Anton, Angela O,
8
+Veteršek
+Slavi Šlogar, O
+Matija Novšak O, +Knez
10
+Marija Možic, druž. Pfeifer
8.30 Po namenu
+Milan Lisec, Jožefa Maru17
šič
18 Za rajne dobrotnike
+Ivana, Franc Povše, T. Dolničar
+Pepca Andolšek
8.30 Po namenu
+Amalija, Franc Janežič
14
Za rajne farane
+Ljudmila obl.,
16
Alojz, Mihael Stegenšek

Obvestila

7.30 +Filip, Rozalija Pernovšek
Za župnijo
8
+Martin, Angela Draksler
+Ivan Možic
+Anton, Jožefa Lipar
10
+Gregor, Bojan Gorenc
8.30 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 .

Molitev za rajne
Bog, ti si Bog živih.
V tebi živijo vsi,
ki si jih poklical k sebi.
Spominjamo se vseh rajnih,
ki smo jih ljubili;
vseh, s katerimi smo živeli.
Z njimi nas povezuje tvoja dobrota,
s katero ljubiš nje in nas.
Spominjamo se tudi vseh pozabljenih,
ki jih nihče ne objokuje.
Vemo, da so v tvojem objemu
in te prosimo:
sprejmi vse med svoje srečne otroke.
Ohranjaj žive vezi med živimi in umrlimi
in vse nas nekoč umiri v svojem naročju.
Amen.

Zahvalne maše
Zahvalno nedeljo bomo v farni cerkvi
praznovali 4.11. Po običaju bodo zahvalne maše po nekaterih podružnicah. Bog
povrni za vašo skrb za cerkve, za župnijo
in za duhovnika.

Zahvala
Ob zahvalni nedelji se kot župnik toplo
zahvaljujem vsem, posebno sodelavcem
pri delovanju župnije. Župnija lahko deluje zgolj tehnično, lahko pa se razvija tudi
na področju srca, čutenja in odnosov.
Verjetno čutite, da mi je bolj blizu ta druga opcija. Hvaležen sem vsem, ki tak način delovanja župnije čutite, ga podpirate
in pri tem sodelujete. Ko se bomo ob zahvalni nedelji zahvaljevali za različne
stvari, je dobro, da ne pozabimo na medsebojne odnose; da smo hvaležni, ker se
jih zavedamo.
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