Napovednik
Napovednik
29.4. 5. velikonočna. Krstna nedelja.
Prevzem Šmarnic
1.5. Sv. Jožef, začetek šmarnic
6.5. 6. velikonočna. Prvo obhajilo,ob 10h
10.5 Gospodov vnebohod
11.5. Pesem Posavja, 19h
12.5. Pesem Posavja, 19h
13.5. 7. velikonočna
20.5. Binkošti. Žegnanje na Šmarčni
27.5. Sveta Trojica. Krstna nedelja.
Marija Pomočnica na Logu.
Romanje na Zaplaz, 16h
31.5. Rešnje Telo in Kri
1.6. Sklep veroučnih skupin
3.6. 9. Nedelja med letom. Slovesnost
Rešnjega telesa. Podelitev spričeval

 Verouk:
Po običaju v mesecu maju otroci
obiskujejo šmarnično bogoslužje.
Vsak dan boste prejeli ustrezen
listek za duhovno spodbudo in za
vrednotenje veroučnega dela.
V petek 1. junija bo verouk za vse
skupine /1-7r/, ko bomo ovrednotili
verouk in šmarnice.
V nedeljo 3. junija bo podelitev
spričeval in sklep veroučnega dela.

 V Gospodu prerojeni:
Maruša Ameršek, Boštanj 43a
(11.3.2018)
Mark Zierer, Vrh 45b (18.3.2018)
Neža Mirt, Jablanica 47 (25.3.2018)
Adam Plahuta, Mihovica 39,
Šentjernej; Timotej Oder, Golobinjek
16, Planina (22.4.2018)
Čestitke in veliko veselja z otroci!

 Romanja:
27.5. škofijsko romanje na Zaplaz
(ŽPS)
16.-19.10. – škofijsko romanje na
Madžarsko
29.9. dekanijsko romanje po poti
sv. Martina

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

 Priprava na sveti zakon:

 Skrb za ureditev cerkve:

09. 05. in 16. 05. ob 19.30h, Sevnica
Obvezna prijava (031 665 483)

29.4. Dolenji Boštanj 41-50
6.5. Starši prvoobhajancev
13.5. Dolenji Boštanj 51-60
Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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Kopinke
Peroj.
Rekel sem sestri, da pridem za kakšen dan.
Da
malo
odklopim.
Pridi, je rekla. Bova šla nabirat šparglje.
Tako sem zdaj tu. Ne morem iz tega, da
mi ne bi prihajale misli o tem, kaj se mi
dogaja. Uf, tole ... Mažem svoje rane in se
malo jezim, malo že smejim sam sebi …
Ampak, tole …
Torej, šla sva. Tisti gozdiček mi je znan.
Majhen je. Kakih tristo korakov dolžine,
slabih sto metrov širine, čisto ob cesti.
Razumljivo, toplo je, zato kratke hlače,
kratki rokavi … Krasno, pol ure in to bo to
…
Šel sem malo globlje. Gozdiček je tokrat res
zaraščen. Nikoli tega nisem tako občutil.
Nenadoma nisem mogel nikamor. Nobene
stezice nikjer več. Vse zaraščeno: grmovje,
trnje, kopinke … In nikamor več ne
morem. Poskušam malo naprej … Nazaj
… Levo … Desno … Trnje me zajelo od
glave do nog …Nikamor več ne morem …
Dan se izteka … Kaj če me zajame noč?
Kje je sestra? Upam, da je še kje, da jo
pokličem. Ne, ne bom. Slišim avtomobile
ob cesti. Poskusim v tisto smer… Uf, ne
gre. Toliko trnja … Čutim ga na koži.
Moram nazaj … Hm, ne vem več, kje
sem sploh šel. Seveda, šel sem na silo …
Šele zdaj opazim, da sem ves krvav.

Po rokah, po nogah … Raztrgana majica,
raztrgane hlače … Trnje pač dela svoje …
Ne bo šlo na silo. Samo še bolj se bom
poškodoval … Kaj naj zdaj?
Počutil sem se precej neumno. Ta mali
gozdiček … Jaz pa nikamor ne morem …
Ujet v trnje .. Pa še ne vem, v katero smer
naj grem, da pridem do poti. Samo, da
pridem do ene poti, sem si rekel.
Slišal sem žvižg. Zažvižgal sem nazaj. Spet
žvižg. To bo sestra, sem pomislil. Rešen
sem.
Kje pridem do poti?
Kje si?
Pozibal sem eno manjše drevo …
Super, je rekla. Samo nekaj metrov
naravnost in prideš do glavne poti.
Oh, kot bi zgledal luč na koncu tunela.
Malo je zaskelelo, ko sem se trgal iz trnja
… Še nekaj korakov skozi grmovje naprej
…
Hvala Bogu, tam je bila pot, tam je bila
sestra …
»Moj Bog, kakšen pa si,« je rekla.
Jaz pa razmišljam, kako je res.
Ko veš za smer, veš vse …
In pa … ves čas sem bil le nekaj korakov
stran od glavne poti …
In pa, prositi za pomoč …
In pa … biti hvaležen za take stvari.
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Razpored svetih maš
Ne 29.4. 5. velikonočna
Katarina Sienska
Žegnanje
Po 30.4. Pij V., pp
Jožef delavec
To 1.5.
Praznik dela
Sr 2.5. Atanazij Veliki, dp
Če 3.5. Filip in Jakob, ap

Boštanj
Boštanj
Log
Log
Boštanj
Log
Boštanj

Pe
So
Ne

4.5.
5.5.
6.5.

Florijan (Cvetko)
Juta, spokornica
6. velikonočna

Boštanj
Boštanj
Boštanj

PRVO SVETO
OBHAJILO
Dominik Savio

Boštanj

ŽEGNANJE

Log

Po

7.5.

Gizela, opatinja

Log

To

8.5.

Bonifacij V., pp

Boštanj
Lukovec
Boštanj

Sr

9.5.

Pahomij Mlajši, puš.

Šmarčna
Boštanj

VNEBOHOD
Če 10.5.
Job, svp. mož
Pe 11.5. Estela
So 12.5. Leopold, r
Ne 13.5. 7. velikonočna
Fatimska Marija
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Boštanj
Boštanj
Boštanj
Boštanj
Boštanj
Log

Za župnijo
+Ivana Kovač,O
+Ivan Možic, O; +Ana,
Matija Kuhar; +Ciril
10
Dolinšek, Janez Marija,
Irena Knez
8.30 Po namenu
19 +Franc Lisec O, +Lisec
+Marija Žnidaršič O, Anton,
8
Alojz Lisec
Po namenu
18 +Boris Kožar, rd
+Franc Simončič, Marija
19
Popovič
19 + Franc Redenšek
19 +Milan, Milena Poljšak
8
+Stanko Novak
+Jekoš, Mirtelj
+Stane, Bojan Novšak;
10
Žveglič
+Jelka Hladnik, starši Poplas
8.30 Po namenu
+Albert Piltaver, 30d
18
+Matej Kovač, O
19 Šmarnice
18 +Alojz Žnidaršič, rd
+Anton Dolničar, Franc,
19
Ivanka Povše
+Andrej Dobovšek O, st.
18
Tuhtar, Dobovšek
19 Šmarnice
8

19

Obvestila
Šmarnice 2018

Prvo sveto obhajilo

Hvala vsem, ki skrbite za šmarnice po
vaseh. Vse, ki ste pristojni za gradivo,
prosim, da ga prevzamete v nedeljo, 29.
4. (po prvi ali po drugi maši).
Prosim, sporo«ite tudi, kje vse se bo letos
odvijala šmarni«na pobožnost, da
zagotovimo ustrezna gradiva.
Za otroke bo nedvomno zanimivo
sre«anje s kulturo Indijancev.

3.5. četrtek - 18.30 uvodni kader
/snemanje/
- 19 maša
- 19.30 prva spoved
4.5. petek - 19 maša
- 19.30 zadnja vaja
5.5. sobota - priprava doma
6.5. nedelja - 10 prvo sveto obhajilo

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 …

Na spletni strani bodo vse ustrezne
informacije za starše.
Vključite v svojo molitev prvoobhajance
in njihove družine.
K prvemu obhajilu bo pristopilo 16 otrok;
9 deklic in 7 dečkov.

(iz šmarničnega branja).

+Ivan Hrovat, 30d

30

18.
Šmarnice
18.30 Šmarnice
Za župnijo; +družina Petrič,
8
Marija, Matija Jermančič
10 +Martin Novšak O, Novšak
8.30 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 .

3

