Napovednik
Napovednik
28.1. 4. nedelja med letom. Nedelja
Svetega pisma
28.1. Sklep veroučne božične dobe,
podelitev spričeval, blagoslov otrok
2.2. Svečnica, blagoslov sveč. Prvi
petek, obisk bolnikov
3.2. Blagoslov svetega Blaža, pri maši
4.2. 5. nedelja med letom; blagoslov
sveč in blagoslov sv. Blaža
10.2. Zakonska skupina, 20h
11.2. 6. nedelja med letom
14.2. PEPELNICA
15.4. Srečanje ŽPS, po maši

 Skrb za ureditev cerkve:

 Priprava na zakon:
Sobota, 3. 02. ob 18h,
nedelja, 4. 02. ob 8h;
sobota, 17. 02. ob 18h,
nedelja, 18. 02. ob 8h,
Šentrupert (031 659 841)

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

 Darovi:
14.1. puščica 175,34 EUR
Antonova puščica 371,89 EUR
Antonova licitacija 900,00 EUR
Bog povrni vsem!

28.01. Konjsko
4.2. Jablanica
11.2. Boštanj 1-10
17.2. Boštanj 11-20

 Sveče, ki so blagoslovljene na

 Verouk:
2.2. 4-6r
9.2. 1-3r
Birmanci: po skupinah
Ob sklepu božične dobe se toplo
zahvalim vsem katehetom za
njihovo predano delo. Prav tako
hvala staršem in starim staršem za
dobro sodelovanje.

Svečnico, naj bi po izročilu imele
posebno moč, zato jih ljudje
prižigajo pri umirajočem, nadalje pri
bližajoči se nevihti, da bi odgnali
morebitno neurje s točo, obvarovali
hišo pred strelo in poplavami.
S svečnico zaključujemo božično
dobo, po tradiciji se ta dan
poslavljamo od jaslic.

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
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Dragoceno
»Šele zdaj sem se zavedel, kako je to
dragoceno …«
Nastala je tišina, tista rodovitna
tišina.
Izbral je figurico iz jaslic. Svetega
Jožefa. Povedal je, da mu veliko
pomeni. Tista zdrava skrb, ki jo je
imel Jožef. Povedal je, da je izredni
delivec obhajila v svoji župniji. Da
mu je v zadnjem času žena resno
zbolela. In tako ji je domov prinesel
sveto obhajilo …
In potem njegov stavek: »Šele zdaj
sem se zavedel, kako je to dragoceno
…To prinašanje svetega, lepega,
upanja … «
Odložil je figurico svetega Jožefa
predse. Gledali smo in molčali. Čutiti
je bilo, da smo se začeli zavedati,
kako so dragocene stvari, ki jih
počnemo. Stvari same zase, še preden
jih počnemo za druge. Da ni vsa »
dobrota« v tem, da delamo stvari za
druge, da smo »dobri«, »dobrodelni«
do drugih. V prvi vrsti je to, da stvari
sploh lahko počnemo … , potem smo

šele lahko dobri ali dobrodelni.
Navadno pa stvari malce pomešamo.
Skušamo delati dobro - često se prav
trudimo, celo mučimo s tem - ne da
bi se sploh zavedali milosti – sreče, da
sploh lahko delujemo …
V teh dneh bomo lahko deležni
raznih blagoslovov (blagoslov otrok,
sveč, blagoslov svetega Blaža …) Tudi
v tem primeru je dobro malo počakati
in ne takoj planiti po rezultatih.
Počakati. Začutiti radost, da sploh
imamo
blagoslov,
da
lahko
blagoslavljamo in smo blagoslovljeni.
To je pravzaprav bistvo blagoslova.
Če želimo samo zdravje ali karkoli
pač, lahko samo zahtevamo in
čakamo. Če pa se zavedamo
blagoslova, potem se ga enostavno
razveselimo. Pa je vseeno ali ga
dajemo ali prejemamo. In veselje je
temelj blagoslova.
Tako nekako se je izrazil tisti gospod.
Hvaležen, vesel, da je odkril, kako je
to dragoceno.
Dobri ljudje, kanček njegovega
spoznanja vam želim.
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Razpored svetih maš
4. nedelja med
Ne 28.1. letom
SKLEP BOŽIČNE
VEROUČNE DOBE

Po

29.1. Valerij, š

To

30.1. Jacinta, r

Sr 31.1. Janez Bosko, r
Če 1.2. Brigita Irska, r
Gospodovo
Pe 2.2.
darovanje,
So 3.2. Blaž, š m
5. nedelja med
Ne 4.2.
letom
Leon, m

Po

5.2.

Agata, d m

To

6.2.

Pavel Miki in jap.
muč.

Sr

Nika, r
Hieronim, r
Če 8.2.
Prešernov dan
Pe 9.2. Apolonija, m
So 10.2. Rihard, kralj
6. nedelja med
Ne 11.2.
letom

8

Log

17

+Juraj Šlogar, Ivan Drobne

Boštanj

18

+Anton Strah
+Franc Povše

7.2.

Lurška Mati Božja

2

Za župnijo: +Anica Možic,
O
+Ciril Udovč, O
+Stanko Novak
+Vinko Kramperšek, O in
Boštanj
10
starši
+Janez Kranjc, O
Log
8.30 Po namenu
Kompolje 17 +Angela Šober, +Šober
Boštanj
18 +Pepca Andolšek
+Tone Novšak, Jože
Log
17
jazbec, Jože Sovinc
+Franc, Ivanka Povše, Tone
Boštanj
18
Dolničar
Po namenu
Boštanj
18 +Drago Komac
+Franc Simončič
Boštanj
18.30
Za zdravvje
Boštanj
18 +Angela Rak r. Sirk
Za župnijo: +Zemljak
Boštanj
8
+Martin Mrvič, O
+Ivana, Franc Kovač,
Boštanj
10 Franc, Ana Pompe, starši
+Alojz Lisec O, +Lisec
Log
8.30 Po namenu
Kompolje 17 +Štefanija Vrtovšek
Boštanj
18 +Alojz Žnidaršič
Boštanj

Obvestila
Blagoslovi

Ogled jaslic 2018

Ob blagoslovu otrok se spominjamo
našega (božjega) otroštva. Dovolite si
starši, da blagoslavljate svoje otroke.
Blagoslov sveč na Svečnico je prošnja,
da bi bilo več luči in toplote v našem
življenju, ki ga ponazarja hladnejši letni
čas.
Blagoslov svetega Blaža je globoka
prošnja za zdravje.
Blagoslov sveč in blagoslov svetega
Blaža bomo obhajali tudi 4.2., prvo
nedeljo v februarju.

Župnijska cerkev je odprta od 8h – 20h.
Skupine se lahko naročite za ogled:
g. Ciril Udovč, 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 vse rajne
Boštanj
Boštanj

8
18

Boštanj

8

Boštanj

10

Log

8.30

Za župnijo
+Frank Možic in dobrotniki
Za župnijo: +Marija Šoštarič,
st. Zavrl. Stanislav Možic
+Franc, Terezija Ganc, O
+Fanika O in Karel Zalokar
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 .

»Na prošnjo svetega Blaža, škofa in
mučenca, naj te Bog varuje bolezni grla
in vsakega drugega zla. V imenu Očeta
in Sina in Svetega Duha.«

Gospodovo darovanje – svečnica
V katoliški Cerkvi 2. februarja
praznujemo praznik Jezusovega
darovanja v templju, ki ga
obhajamo štirideset dni po božiču.
Praznik je dobil ime svečnica, ker
na ta dan po stari navadi po
cerkvah blagoslavljamo sveče.
Svečnica se praznuje 40 dni po
rojstvu Jezusa. Svečnica je dan, ko
sta Marija in sveti Jožef odnesla
novorojeno Dete v tempelj v
Jeruzalemu in se zahvalila Bogu.
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