Napovednik
Napovednik
25.2. 2. postna
3.3. Srečanje zakonske skupine, 20h
4.3. 3. postna. Postni nagovori: g. Janez
Furman
8.3. Srečanje članov ŽPS, 19.30
11.3. 4. postna. Romanje na Brezje
(odhod 12.30)
18.3. 5. postna. Radijski misijon, začetek.
Križev pot, Topolovec

Katehumenat:
Priprava na prejem zakramentov
za odrasle in s tem priprava na
krščansko življenje, bo potekala v
župniji Mirna. Vpis do 18. marca
2018!
PRIJAVE IN INFORMACIJE:
g. Robert Hladnik, 041/751-513,
zupnija.mirna@siol.net

Priprava na sveti krst:
- 16. 03. ob 19.30h, Sevnica
- 19. 04. ob 19.30h, Boštanj
- 18.05. ob 19.30h, Sevnica

 Skrb za ureditev cerkve:
4.3. Boštanj 31-40
11.3. Boštanj 41-50
18.3. Boštanj 50-60

Priprava na sveti zakon:
-14. 03. in 21. 03. ob 19.30h, Boštanj
-09. 05. in 16. 05. ob 19.30h,
Sevnica

 Verouk:
9.3. 4-6r
16.3. 1-3r
Birmanci: po skupinah

Romanje na Brezje


Priprava na obhajanje
zakramentov 2018 :
Poleg priprave na zakramente v
okviru verouka - prvo sveto obhajilo,
sveta birma – potekajo tudi priprave
na krst, na zakon in krst odraslih.

Na Brezje letos poromamo na 4.
postno nedeljo, 11. marca 2018.
Odhod iz Boštanja ob 12.30. Po
običaju se nam bodo pridružili
romarji iz Tržišča. Na Brezjah bo
priložnost za spoved, molitvena
ura in dekanijska maša. Prijavite
se čimprej, stroški prevoza bodo
okrog 10 evrov.

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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Na pepelnično sredo
Šel sem iz cerkve s tistim toplim občutkom. Obred posipanja s pepelom
mi je dragocen. In me je spremljal …
Pred cerkvijo me je spravila v zadrego. Ni se zmenila za pepelnično sredo. Lepo sproščeno je delila čokoladne
bonbone. Prišla je tudi do mene. Hotel sem zavrniti, pač, začetek postnega
časa, hm … Pa sem čutil, da je tukaj
nekaj več … Objela me je ...
In smo stali tam …
»Veste, od … (povedala je datum) se
mi je vse spremenilo. Drugače gledam
na stvari …«
Ni nadaljevala, oblile so jo solze.
Razumeli smo.
Objela me je ponovno. In pripovedovala, kako so ji bile prej pomembne
druge stvari …, kako misliš, da je
važno predvsem delati, hiteti, imeti
… In čas gre naprej, ona pa nikoli
več ne bo ista … Kako si želi zdaj biti
deležna stvari, občutkov, ki zares štejejo …
Drugače je, drugačna je.
Tista smrt jo je pretresla. Pa kaj bi to,

vsakega človeka smrt pretrese. Pri njej
pa je bilo drugače.
Začutila jo je. Zavedla se je tega.
Takrat se človek spremeni, brez sile,
truda in napora. Ko zares začutiš, se
stvari odprejo same od sebe.
In sem se ob tem spomnil na neko
staro gospo. Kako so ji povedali, da
ni več upanja in da je samo še vprašanje časa. Postala je jezna ali kakorkoli se lahko temu reče. Prišla je iz
bolnice. In tisti dan se je sprla, … in
nehala govoriti s svojo sestro …, z
edino osebo, ki jo je še imela …
Hvaležen sem za pepelnično sredo.
Za tvoj bonbon. Za tvoj objem.
Hvala ti, da sem lahko to doživel.
Na pepelnično sredo.
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Razpored svetih maš
Ne 25.2. 2. POSTNA
Robert, d

Po 26.2. Aleksander, šk

To 27.2. Gabrijel ŽMB, r

Boštanj

8

Boštanj

10

Log
Log

8.30
17

Boštanj

18

Kompolje

17

Boštanj

18

Sr 28.2. Ožbolt, šk
Če 1.3. Albin, šk
Pe

2.3. Neža Praška, dev

So

3.3. Kunigunda, ces

Boštanj

8

Ne

4.3. 3. POSTNA

Boštanj

8

Boštanj

10

Kazimir, Kr.

Po 5.3.
To 6.3.
Sr 7.3.
Če 8.3.
Pe 9.3.
So 10.3.

Log
8.30
Olivija, m
Boštanj
18
Fridolin, o
Kompolje 18
Perpetua, Felicita
Log
18
Janez od Boga, r
Boštanj
18
Frančiška Rimska, r Šmarčna 19
40 mučencev

Ne 11.3. 4. POSTNA

Boštanj
Boštanj

2

8
10

Za župnijo: +Ivan Možic
+Marija, Štefan Koštrun
+Matija, Marija Jermančič, Petrič; +Matija, Ana
Kuhar
Po namenu
+Branko Steklasa
+Vreni Tscherfinger
+Nande Železnik O, Železnik, Žnidaršič
+Franc, Terezija Mesojedec, O
+Drago Komac
+Silvo Lužar
+Stanko Podlesnikar
+Franc, Ivanka Povše, Anton Dolničar
+Franc Brečko, O
+Ana Sever O, Leopold,
Jože
Za župnijo:
+Tone Starc O, Golčar
+st. Kuhar, Škulj, Albina
+Franc Žnidaršič O, dr.
Gnedic
+Tone Novšak O, starši, s.
Po namenu
+Frančiška, Franc Lisec
Po namenu
Nada Sinkovič
+Mervič, Selak
Marija, Jože Pipan
Po namenu
Za župnijo; +Jože Zavrl O,
Janko Krevel, st. Kus
+Anton Koprivc, 30d
+Alojz Lisec O, Jožefa,
Agata
+Emil Rupnik

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 .

Obvestila
13. radijski misijon
na Radiu Ognjišče

„Pošlji Svetega Duha
na nas“
Radijski misijon bo od 18. do 24. marca
2018. Letos smo prosili za vodstvo misijona več duhovnikov.
Sodelovali bodo: dr. Alek Zwitter, p. Vili
Lovše, p. Branko Cestnik, br. Jože Smukavec, Robert Friškovec, msgr. Miro Šlibar in p. Marjan Čuden.
Vsak dan bosta misijonska govora ob
10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer
med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na
voljo tudi v radijskem arhivu na spletni
strani Radia Ognjišče. V času misijona
bo od ponedeljka do petka sveta maša
ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem boste lahko sodelovali poslušalci.
V času radijskega misijona je petek, 23.
marca, načrtovan kot spovedni dan.

Srečanje ŽPS, 15.2.2018
1. Pogled nazaj in pogled na postni čas
2. Pregled in sprejetje zapisnika januarskega srečanja.
3.Zaradi različnih tolmačenj glede župnijske »štale« ŽPS izrecno izpostavlja:
Objekt je na voljo in je dolgoletna želja, da se ga na kakšen način uredi.
Bili so že številni pogovori na to temo.
Župnija sama pa objekta za svoje
delo ne potrebuje.
4.Spodbude za postni čas: obred pepeljenja, peti križev pot, postni nagovor
duhovnika od drugod (g. Janez Furman), romanje na Brezje, radijski misijon, spovedovanje, križev pot na
Topolovec (tiha).
5. Glede Emavsa se bomo pogovorili na
naslednjem srečanju v marcu.
Zapisala: Franja Povše

Post drugače
1. Post od pritoževanja. Poskusite se odpovedati tarnanju in pritoževanju. Videli
boste več lepih stvari v življenju.
1. Zahvaljujte se ljudem, ki si to zaslužijo.
Navadite se iskati priložnosti za to.
3. Podarite kaj. Lahko je tudi denar. Vendar; nasmeh, pohvala ali pomoč so vredni več, in so bolj potrebni. In težje jih je
podariti.
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