Napovednik
 V krstu prerojeni:

Napovednik

Gaber Kmetič, Mrtovec 1 (22.6.).
Čestitke staršem in botrom, želimo
jim veliko veselja z otroci.

30.6. 13. nedelja med letom, sveta maša
samo ob 8h
3.7. Tomaž, apostol
4.7. Ignacij Knoblehar: Simpozij,
Baragov zavod, 18h
5.7. Ciril in Metod, slovanska apostola
7.7. 14. med letom: nedelja Slovencev
po svetu. Molitveni shod na
Zaplazu, 15.30h
14.7. 15. med letom
21.7. Nedelja Marije Magdalene.
Žegnanje na Lukovcu, maša ob 11h
Krištofova nedelja, blagoslov vozil
28.7. Anina nedelja.
Žegnanje na Okiču, maša ob 11h
26.8. Oratorij 2019, začetek
30.8. Sklep oratorija 2019

SV. CIRIL IN METOD, SLOVANSKA APOSTOLA, SOZAVETNIKA EVROPE
Glavna zavetnika ljubljanske nadškofije
Druga zavetnika mariborske nadškofije

Sv. Metod glavni zavetnik murskosoboške škofije
Sv. brata Ciril (ok. 826–869) in Metod (ok.
812–885) nista prva širila med našim
ljudstvom Kristusovega nauka, pač pa
sta ga tako oznanjala, da sta po letu
863 zanj pridobila vse in postavila temelje slovanski krščanski kulturi. Uvedla sta
slovanski jezik v bogoslužje in dala našemu ljudstvu bogoslužne knjige v domačem jeziku, kar je potrdil papež Hadrijan II. Učeni sv. Ciril je sicer v Rimu
umrl 14. februarja 869, sv. Metod pa je
postal panonski nadškof. Njegovo delo
je podpiral slovenski panonski knez Kocelj, umrl pa je 6. aprila 885.

Ob Anini nedelji , 28. julija ob 11. uri, bo
na Okiču poseben dogodek:
Blagoslov klekljanih prtov, ki je delo
klekljaric širom Slovenije. Vsem ženam,
ki so sodelovale pri tem zanimivem
projektu, iskrena zahvala.

Nedeljska sveta maša v času počitnic bo
(v fari) samo ob 8h, v soboto pa ob 19h!
Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00,
19.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 19.00.
Žegnanji na Lukovcu in Okiču bosta ob
11. uri.

 Skrb za ureditev cerkve:
30.6. Jablanica
7.7. Boštanj 1-10
14.7. Boštanj 11-20
21.7 Boštanj 21-30

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj
Internet stran : http://zupnija-bostanj.rkc.si
Izdaja in odgovarja :

Vsi podatki so namenjeni interni rabi Župnije Boštanj
TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098

Fonzi ŽIBERT, župnik, Boštanj 16, 8294 BOŠTANJ
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Kako to izgleda?
Prišel sem na vrh. Nikogar še ni bilo na
tem tisočaku. Imel sem mir in čas, da
premotrim vse, kar se je dalo videti.
Dober dan! Kaj ni še nikogar? Pa tako
lep dan je! Kakšna škoda!
Ob malici me je zdramila gospa zrelih let.
Nič nenavadno se mi ni zdelo, ko je začela delati selfije. Naj jih dela, prav. Potem pa, … Začela je hoditi vse bolj proti
robu. Kot kakšna najstnica. Spodaj pa
prepad! Naredila je nekaj selfijev. Nato si
je našla še poličko malo spodaj. Hm, tole
postaja nevarno! Prosila je za posnetek na
tisti polički. Mrmral sem, da je tole nevarno. Ni se zmenila. Oddahnil sem si, ko je
potem prenehala s selfiji in ozadji. Vmes
je pripovedovala, …
Izgubila sem zdravje. Toliko se mi je vrnilo, da spet lahko normalno hodim. Zdaj
pa bi rada videla, kaj sem zamujala. Zato
vse tudi fotografiram.
Ko sem se vračal, sem mislil na nedavni
razgovor.
Gospa v zrelih letih. Pripovedovala je o
odnosih brez občutka, o tem, da jo je začelo vse motiti.
Ne vem, kaj naj naredim. Ustavilo se mi
je vse. Vse me moti. Celo življenje sem
delala, se razdajala. Pričakovala bi vsaj
malo hvaležnosti, vsaj malo občutka, …
Vsaj od najbližjih. Vsaj malo. Padla sem

v depresijo, vsake toliko časa spet padem
… Kaj naj naredim?!
»Vi niste srečni,« sem rekel. Počutil sem
se kot največji bedak s tako ugotovitvijo.
»Lahko naredite, kar hočete, če v sebi
niste srečni, bo vse enako. Če ne čutite,
kdo v resnici ste, vas bo vse motilo. Ljudi
najbolj moti to, da ne vedo kdo so.«
Zdelo se mi je, da me celo razume.
Hočete reči, da moram nekaj narediti s
seboj?
»Na sebi,« sem bil pikolovski. »Delajte
na sebi, namesto na drugih. To je edina
pot.«
Ja, in kaj naj naredim?
»Kaj pa vem … Nekaj, kar čutite, da radi
počnete! Berite knjigo, počivajte, pojdite
v gore. Karkoli, le da to naredite zase! Vi
boste že vedeli, kaj si želite, kaj rabite.«
Bil je mrak, ko sem jo spremil do vrat.
»Jutri grem. Sama. Bom vsaj videla, kako
to izgleda …«
Strmel sem za njo. Kot da gledam za čudom sveta. Pri šestdesetih letih ona ne ve,
kako izgleda biti malo sam. Ne ve, kako
biti ona. Ne ve, kdo sploh je ona.
Res, ne more biti srečna.
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Razpored svetih maš
Ne 30.6. 13. med letom
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To

2.7. Ptujskogorska MB

Sr

3.7.

Po namenu

Estera

Tomaž, ap.

Za župnijo
+Stanislav Možic, O
+Tinca, Franc Pfeifer, Hermina Kadilnik, O

Po namenu
Po namenu
Kompolje
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+Železnik

Boštanj
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+Marjan Kogovšek, O

19

Za duševno zdravje
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Urh, š
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Ciril in Metod
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14. med letom: ne7.7. delja Slovencev po
svetu

Boštanj

8

Za vse rajne
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Za župnijo
+Ivan drobne, O
+Vladimir Šteblaj O in starši
+Jože Lindič, O
+Marija Virant O, Jože,
Gašper Sporar
Po namenu
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m

So 13.7. Henrik II., cesar
Ne 14.7.

Boštanj
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+Jože Kantužer
+Alojz Kovač

Boštanj
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+Milena Poljšak, O

15. navadna nedeBOŠTANJ
lja
Log
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14.30

+Jožica Samardžič. pogrebna maša

Po

8

+Matilda Gračner, Jožefa Zupan

+Stanko Marolt
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
Ignacij Knoblehar
Škofija Novo mesto v sodelovanju z Občino Škocjan organizira simpozij o Ignaciju Knobleharju ob 200-letnici rojstva, ki
bo v četrtek, 4. julija 2019, od 18.00 do
21.00 v Novem mestu v dvorani Baragovega zavoda (Smrečnikova ul. 60).

Spregovorili bodo izbrani strokovnjaki:
- dr. Bogdan Kolar – Misijonski duh
Cerkve na prehodu iz 18. v 19. stoletje;
- dr. Stane Granda – Socialno in kulturno okolje Knobleharjeve mladosti;
s. dr. Ivanka Tadina – Ignacij Knoblehar (1819-1858): Odličen apostol
črnih;
dr. Marko Frelih – 170 let Knobleharjeve muzejske zapuščine.

V petek, 5. julija, ob 18.00 bo v župnijski
cerkvi v Škocjanu slovesno somaševanje
škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar.
Ob 20.00 bo sledila osrednja akademija
ob občinskem prazniku Občine Škocjan
v spomin 200-letnice rojstva rojaka Ignacija Knobleharja.
V letošnjem letu se spominjamo 200letnice rojstva velikega duhovnika, misijonarja, raziskovalca in znanstvenika v
Južnem Sudanu dr. Ignacija Knobleharja
(*6.7.1819, Škocjan - + 13.4.1858, Neapelj). Ob tej obletnici so v rodnem Škocjanu oklicali Knobleharjevo leto. Njegov
spomin pa na različne načine obeležujemo širom Slovenije. Osrednja praznovanja se bodo odvijala ob sami obletnici
njegovega rojstnega dne.

Slovenci po svetu
V nedeljo, 7. julija 2019, bomo praznovali
tradicionalno Nedeljo Slovencev po svetu.
Že vrsto let prvo nedeljo v juliju posvečamo Slovencem po svetu, ki živijo zunaj
meja Slovenije. Ocene o številu teh rojakov se vrtijo okrog pol milijona. Zelo velika številka, če nas doma živi približno
dva milijona, a vendar tako neizrazito
občutena v našem vsakdanu. Mnoge
meje so odpravljene, komunikacijske in
potovalne možnosti pa zadnja leta postajajo neverjetno dostopne. Tako imamo vse več priložnosti, da z ne prevelikim trudom vzpostavljamo enoten slovenski prostor, ki ni več usodno odvisen
od kraja bivanja.
Ob Nedelji Slovencev po svetu želimo
Slovence v domovini spodbuditi k razmisleku o številnih rojakih, ki živijo po svetu
ter hkrati okrepiti tudi slovensko zavest v
slovenskih skupnostih po svetu.
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