Napovednik
Napovednik
2.4. Velikonočni ponedeljek.
Maši ob 8h (Boštanj) in
10h (Topolovec). Romanje - Emavs –
Lukovec (odhod ob 11h – Siliko).
12.4. Srečanje ŽPS, 19.30h
5.4. Koncert vokalno instrumentalne
skupine SŠGT Celje, 19.30
6.4. KINO Sevnica, Marijina zemlja, 18h
7.4. Srečanje zakonske skupine
8.4. Bela nedelja.
Blagoslov motoristov in motoristk
Boštanj, 11h
15.4. 3. velikonočna. Dekanijska revija
pevskih zborov – Tržišče, 16h
22.4.4. velikonočna.
6.5. Prvo obhajilo

 Verouk:
6.4. 1-3r
13.4. 4-6r
Birmanci: po skupinah


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


Priprava na sveti zakon:
09. 05. in 16. 05. ob 19.30h, Sevnica


V krstu prerojeni:
Maruša Ameršek, Boštanj 43a (11.3.);
Neža Mirt, Jablanica 47 (25.3.). Čestitke.


Zaspali v Gospodu:


Emavs:
Letos bomo na velikonočni
ponedeljek skupaj z župnijo Sevnica
poromali na Lukovec k Mariji
Magdaleni. Zborno mesto je Siliko,
ob 11h. Nato peš po lokalnih poteh
do cerkve, kjer bo krajše bogoslužje.
Malica po običaju iz popotne torbe.

 Skrb za ureditev cerkve:
1.4. Dolenji Boštanj 1-10
8.4. Dolenji Boštanj 11-20
15.4. Dolenji Boštanj 21-30

+Blatnik Jožef, r. 30. 11. 1957, bival
Log 21, umrl 19.3., pogreb 23. 03. 2018
+Žnidaršič Franci,
dolgoletni mežnar cerkve na Logu,
r. 26. 03. 1947, bival Log 63,
umrl 20.3., pogreb 24.3.2018

Darovi ob pogrebu
+ Francija Žnidaršiča:
brat Jože z družino, družina Janc,
Ravni, Župnija s sodelavci (2), družina Erjavec, teta Anica s sinom Bojanom z družino, Milena Ganc z družino, Marjana Košar z družino, družina Marin Kovač, Janja Kragl. Dar za
cerkev: Branko Knez z družino.
Vsem Bog povrni.

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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Njegove zadolžitve
Nova situacija je pri nas, je rekel.
Bila sva nekoliko v zadregi.
Pripovedoval je, da si bodo skušali
razdeliti njegova opravila, njegove
zadolžitve. In sva skupaj naštela nekaj
»zadolžitev«, za katere je skrbel …
Po kratkem premoru je rekel:
Pravzaprav, najprej moramo sploh
videti, kaj vse je ta človek počel, …
Res je, naštela sva nekaj njegovih
zadolžitev. Vse je z veseljem opravljal. Kot da je samoumevno. In je
morda tudi za nas postalo samoumevno. Res, nikoli se nismo spraševali
…
No, jutri je njegov pogreb. Stojiva, se
pogovarjava, razmišljava …
V spoštljivi tihoti sva šla narazen.
Očitno sva oba čutila, da ne gre le za
pogreb. Gre za spoznanje, tisto globinsko, ki te prevzame vsega. Spoznanje, da nismo samoumevni. In morda
se je zdelo, da pokojni ni delal nič
posebnega, par tistih, rekli bi,
nepomembnih opravil.

Takih opravil, ob katerih bi kdo samo
zamahnil z roko. Ampak, ko teh
opravil ni več, se zavemo, da nekoga
ni več. Nekdo je to delal, nekdo je bil
tam.
…
Velika noč odpira ravno to spoznanje.
Da je nekdo tukaj. Ob tebi. S teboj.
Da ni samoumeven. Da njegova opravila niso samoumevna, četudi se zdijo
še tako malenkostna.
Velika noč odpira vrata zavedanja in
hvaležnosti. Odpira jih, samo odpira.
Še vedno lahko zamahnemo z roko in
se obrnemo proč. Lahko pa pridemo
bliže, pokukamo, začutimo …
In morda si drznemo odpreti vrata na
stežaj. In pogledati Veliko noč v
obraz. Jo čutiti.
Si dovoliti, da vstanejo od mrtvih
občutki. Tisti najbolj človeški, tisti, ki
smo jih morda že dobro pokopali ...
Velika noč ima to veliko moč.
Privoščim Vam jo, dobri ljudje.
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Za župnijo: +Jože Šraj, st. Zavrl,
Marija Šoštarič, st. Trlep
+Jože Žnidaršič O, Žnidaršič, Knez, Koren
Po namenu
+Angela, Anton Veteršek
+Anton Koprivc
+Franc Simončič
+Pepca Andolšek
Za zdravje
+Neža Blatnik
+Alojz, Ljudmila, Mihael
Stegenšek
+Stanislava Kozinc,
Kozinc, Golob
Za župnijo: +Alojz Šteble, st.,
Marinka Železnik, Dušan Grm
+Milena Čižmek
+Stane Žveglič, O
+Ivan Rešeta,O
+Anton Marolt, O
Po namenu
Pa namenu darovalca
+Antonija Jeraj, Franc Vrtovšek, O
+Tanja Bizjak O, družina Bizjak
Po namenu
+Branko Steklasa, O
+Marija, sin Stane, +Blas,
Juntes
Za župnijo
Za zdravje
Za župnijo
Za uspešno operacijo
+Štefka Kogovšek, O
+Emil Rupnik, r.d.; +Martin
Gorogranc, Gorogranc, Žibert
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
Ob veliki noči
Kon-

cert

SŠGT Celje
Koncert vokalno instrumentalne skupine
SŠGT Celje
Boštanj, farna cerkev
četrtek, 5.4.2018 ob 19.30h

Člani vokalno instrumentalne skupine
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Celje, smo pod umetniškim vodenjem
mag. Ingrid Slapnik kot ena velika družina. V okvirih prihajajočega koncerta,
želimo svoj čas, svojo ljubezen do petja,
do glasbe deliti z vami, ki nas imate radi.
Vemo namreč, da zaupanje, pohvala,
iskren nasmeh in lepa pesem grejejo
srca vse dni.
Ingrid Slapnik poznamo, saj je naša rojakinja. S šolo, na kateri poučuje pa smo
povezani preko dijakov in profesorjev.
KINO Sevnica - Marijina zemlja

Danes se mnogi odločijo, da bodo živeli,
kot da Boga ne bi bilo. A kljub temu na
milijone ljudi govori z Bogom, Jezusom
in Marijo. Dokumentarni film Marijina
zemlja ("Tierra de Maria"), ki človeku 21.
stoletja s humorjem, globino in razburljivostjo predstavi Marijina prikazovanja in
božjo ljubezen, je navdušil na milijone
ljudi po vsem svetu.

Topla zahvala vsem sodelavcem, ki sooblikujete Veliki teden. Hvala, ker je poskrbljeno za bogoslužno petje, poskrbljeno
za branje, poskrbljeno za krašenje, poskrbljeno za ministrante. Zavedam se,
da vse to in še mnogo drugega ni samoumevno. Hvala vsem za podporo, ki
jo čutim.
Po Veliki noči vas vse vabim na četrtkov
koncert, ki ga sam razumem kot odmev
prazničnih dni.
Priporočam ogled filma Marijina zemlja.
V njem se lahko prepoznamo kot iskalci,
ki želimo najti odgovore na svoja bivanjska vprašanja.
Na belo nedeljo bomo obhajali že deseti
blagoslov motoristov in motoristk in prosili za vožnje brez nesreč.
Vabljeni tudi na dekanijsko srečanje
cerkvenih pevskih zborov, tokrat bo v
Tržišču, v nedeljo 15.4.
V vašo molitev pa v tem času posebej
priporočam prvoobhajance, šestnajst jih
je, in njihove družine, v pripravi na prvo
sveto obhajilo ...

Ogled filma: petek, 6. aprila ob 18h,
Kino Sevnica
3

