Napovednik
Napovednik
15.4. 3. velikonočna.
Dekanijsko srečanje pevskih
zborov – Tržiš«e, 15h
22.4. 4. velikono«na.
Nedelja duhovnih poklicev
29.4. 5. velikonočna. Krstna nedelja
Prevzem Šmarnic
1.5. Sv. Jožef, začetek šmarnic
6.5. Prvo obhajilo
11.5. Pesem Posavja, 19h
12.5. Pesem Posavja, 19h

 Zaspali v Gospodu:
+Albert Piltaver, rojen 8. 4. 1953,
bival Lončarjev dol 12, umrl 4. 4.,
pogreb 10. 4. 2018 (Log)
+Janez (Ivan) Hrovat, rojen 26. 10.
1950, bival Dolenji Boštanj 136,
umrl 9. 4., pogreb 13. 4. 2018
(Boštanj)
Naj rajni počivajo v miru!

 Darovi ob pogrebu:
+Albert Piltaver
Hči Urška in sin Andrej (4), Ivan in
Marija Kovač (3) sestra Ivanka z
družino, Vida z družino (2), družina
Kozinc, družina Kovač-Marin (1).
Bog povrni!

 Skrb za ureditev cerkve:
15.4. Dolenji Boštanj 21-30
22.4. Dolenji Boštanj 31-40
29.4. Dolenji Boštanj 41-50
6.5. Starši prvoobhajancev

 Zahvala:

 Verouk:
13.4. 4-6r
20.4. 1-3r
Birmanci: po skupinah

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

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

Zahvala vsem, ki ste sodelovali pri
pripravi in izvedbi prireditve SŠGT.
Bog vam povrni! Prijazno zahvalo so
nam napisali tudi iz Celja in je
namenjena vsem:
Spoštovani, radi bi se vam iz srca
zahvalili za topel sprejem, vse sladke
dobrote in za vso pomoč ter skrb za
nastop, kot smo si ga zamislili in na
koncu tudi izpeljali. V čast nam je bilo z
našo energijo in glasbo napolniti vašo
prečudovito cerkev, veselimo pa se
morebitnega sodelovanja v prihodnje.
Redko v življenju ti nekdo tako hitro
ogreje srce in privabi nasmeh na obraz,
kot ste ga vi nam.
Še enkrat, iskrena hvala in vse dobro vam
želimo.
Vokalno-instrumentalna skupina SŠGT

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
81 - 49 - 710  (031) 665 - 483  alfonz.zibert@rkc.si
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Drugi dom
Zame je prvi dom doma …, je
rekla.
Velika sobota. Bil je drugi
blagoslov. Pridružila se je kot je
bilo predvideno. Potem smo se
skupaj
odpeljali
v
dolino.
Otroci so se pogovarjali po svoje.
Tekla je beseda o šoli, domu,
prostem času. Nenadoma je dala
roke naprej, tudi glavo je nagnila
naprej
…

Zame je prvi dom doma, moj
drugi dom pa je cerkev. Povedala

Nosil sem te besede s seboj v
prazničnih dneh. Cerkev kot dom,
cerkev kot varen prostor. In zdaj
ko tole pripravljam (imamo ravno
pavzo), sem z neko skupino …
Poslušam te zgodbe … Povečini se
vrtijo okrog tega, da iščem varen

prostor, kjer bom lahko res jaz …
varnost … dom …
Odpirajo se mi druge zgodbe, tudi
moje osebne … In prav privoščim,
da bi v cerkvi (ali Cerkvi) v vseh
teh zgodbah našli svoj drugi dom.

je to s takim tonom, kot da gre za
zelo pomembno stvar.
Bil sem tako presenečen, da v
tistem trenutku nisem niti pomislil
ali misli s tem župnijsko cerkev,
podružnično
ali
cerkev
kot
občestvo. Čutil pa sem, da je s
tem povedala, kje se najbolj varno
počuti, kje se počuti doma.
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Razpored svetih maš
Ne 15.4. 3. VELIKONOČNA
Helena, kneginja

Po 16.4. Bernarda Lurška, r
To 17.4. Izidor
Sr
Če
Pe
So
Ne

Galdin, š
Leon IX., p
Hilda, d
Anzelm, š
4.VELIKONOČNA
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Boštanj

19

Boštanj

7

+Alojzija Podlogar, Slavica Rupar
+Franc Redenšek, +Anton Koprivc

Za zdravje
Za vse rajne
Boštanj
19 +Janez Hrovat, 7d
Šmarčna 19 V zahvalo
Boštanj
8 Za župnijo
+pevci sv. Jurija
Nedelja duhovnih
+Stane Draksler;
poklicev
Boštanj
10
+Angela Rak r. Sirk;
Aleksandra, m
+Alfonz Bobek
Log
8.30 Po namenu
Po 23.4. Jurij, m
Log
18 +Jože Blatnik, 30d
Po namenu darovalca
Boštanj
19
+Jurij Pesjak
To 24.4. Melit, opat
Log
18 + Franci Žnidaršič, 30d
Boštanj
19 +Alojzij in Franc Novak
Dušan Udovč O, Blatnik,
Sr 25.4. Marko, ev
Boštanj
19
Udovč
Če 26.4. Mati DS
Boštanj
7
Za župnijo
Pe 27.4. Cita; d.p.
+Franc, Ivanka Povše
So 28.4. Peter Chanel, d m
+Pepca Andolšek
Za župnijo
Ne 29.4. 5.VELIKONOČNA
Boštanj
8
+Ivana Kovač,O
+Ivan Možic, O; +Ana,
Katarina Sienska
Boštanj
10 Matija Kuhar; +Ciril
Dolinšek, Janez, Marija,
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18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.

Za župnijo
Za uspešno operacijo
+Štefka Kogovšek, O
+Emil Rupnik, r.d.;
Boštanj
10
+Martin Gorogranc,
Gorogranc, Žibert
Log
8.30 Po namenu
+Albert Piltaver, 7d
Log
18
+Klemen Kovač
Boštanj
19 +Štefan Štirn, O
Kompolje 18 +Pavla Mandelc
Boštanj

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
Šmarnice 2018

Prvo obhajilo

Tudi preteklo leto so šmarnice potekala
na desetih krajih. Hvala vsem, ki skrbite
za, da se ta običaj ohranja. Vse, ki ste
pristojni za gradivo, prosim, da ga
prevzamete v nedeljo, 30. 4. (po prvi ali
po drugi maši).
Prosim, sporočite tudi, kje vse se bo letos
odvijala šmarnična pobožnost, da
zagotovimo ustrezna gradiva.
Za otroke bo nedvomno zanimivo
srečanje s kulturo Indijancev.

Na prvo obhajilo se pripravlja 16 otrok.
Vključimo jih v svoje molitvene molitvene
namene. Za starše bo za zadnje dni
priprave rubrika na naši spletni strani,
kjer bodo vse potrebne informacije.

Začenjamo z letošnjim šmarničnim
branjem, ki govori o življenju in delu
Friderika Ireneja Barage. Mineva 150 let
od njegove smrti in prav je, da v
jubilejnem letu namenimo posebno
pozornost temu velikemu misijonarju in
našemu svetniškemu kandidatu, ki je
deloval med severnoameriškimi
Indijanci. Ves mesec maj bomo prebirali
zgodbo o njegovem življenju, za
katerega velja med ljudmi živo
prepričanje, da je bilo svetniško …
(iz šmarničnega branja).

Zapisnik srečanja ŽPS,
12. april 2018
1. Ob izbranih simbolih smo pogledali
nazaj, predvsem na doživljanje velike
noči.
2. Pohvalili smo koncert SŠGT. Prebrali
smo zahvalo, ki so nam jo posredovali in
podpiramo sodelovanje tudi v prihodnje.
3. Pregledali smo zapisnik preteklega
srečanja in ga potrdili. Oblika »Emavsa«
se zdi primerna, da jo ohranimo tudi za
naprej. Izrazili smo veselje nad številnimi
blagoslovi, ki so se umestili v našo
župnijo.
4. Napovednik:Šmarnice: kot običajno
na več lokacijah. Dobro je, da si med
seboj pomagate in porazdelite vodenje
šmarnic.V maju je več maš po
podružnicah. Velja pravilo, da se te
maše prilagajajo maši v farni cerkvi (18h
podružnice, 19h farna cerkev).
Dekanijsko romanje bo 29. septembra,
po poteh sv. Martina (Porabje).
Oratorij bo kot šmarnice posvečen
Baragu in indijanski kulturi. Predviden je
zadnji teden avgusta.
Pripravila: Franja Povše
3

