Napovednik
Napovednik
28.7. 17. med letom. Anina nedelja
Žegnanje na Okiču ob 11h
Blagoslov klekljanih prtov
4.8. 18. med letom
6.8. Jezusova spremenitev na gori
11.8. 19. med letom, maša 8.30!
14.8. Romanje na Zaplaz. Ob 20h
procesija s Čateža, nato sv. maša
15.8. Marijino vnebovzetje, Veliki
šmaren. Romarske maše.
Topolovec ob 10h
26. – 28. septembra 2019 –
romanje v Altoting - nemški Lurd
26.8. Oratorij 2019, začetek
30.8. Sklep oratorija 2019

1857

leto XXX

Oratorij 2019
Oltar sv. Ane na Okiču

ZaSvetoAnosobilinarejeništirje
prti (za glavni, daritveni in oba
stranska oltarja). Daritveni oltar
imazlatonitko,letegasoizdelala
domača dekleta. Topla zahvala
vsem, ki ste sodelovali pri celotnemprojektuklekljanjaprtov.
PosebnazahvalagospeTiniŽeleznikzavodenjeprojektainseveda
gostoljubnim domačinom za vse
tistedrobnestvari,kisopotrebne
tako za žegnanje kot za veselico.

Skrb za ureditev cerkve:
28.7. Boštanj 31-40
4.8. Boštanj 41-50
11.8. Boštanj 51-60
18.8. Boštanj 61-74

Izdaja in odgovarja :

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

Fonzi ŽIBERT, župnik, Boštanj 16, 8294 BOŠTANJ

(031) 665 - 483
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AVGUST 2019

številka 15

Stavek v krsti

Oratorij bo potekal zadnji teden v
avgustu. Rezervirajte si ta čas.

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

1509



81 - 49 - 710

alfonz.zibert@rkc.si

Ni moje, da presojam, kdo ima prav.
Obe zgodbi sta me nagovorili. In obe
sta še kako resnični.
Vedel je, da so mu dnevi šteti. Naročil je, da mu v krsto položijo Sveto
pismo v izvirniku, v hebrejščini, v jeziku Jezusa. To je bilo vse, kar je naročil za svojo poslednjo željo. Nekako
razumljivo; vse življenje je preučeval
Sveto pismo. Njegov mlajši brat, moj
sošolec iz študentskih let, mu je s
tresočo roko v krsto položil Sveto
pismo, odprto tako kot je pokojni naročil. Visoka pesem in označen stavek: Močnejša od smrti je ljubezen
(Vp 8,6).
Praznovala je. Pripovedovala mi je o
sebi, o svojem življenju. O tem, kaj si
je v življenju želela, pa se stvari niso
iztekle po njenih željah. Potem sva
govorila o odnosih, o porokah …
Pripovedoval sem o poroki, ki se me
je posebno dotaknila. Koliko ljubezni
sta zaročenca dala v pripravo na
poročni dan. Prekinila me je:

Nanizala mi je nekaj stvari. Nisem
imel komentarja. Bile so stvari, ki so
jo bolele, in to, kar boli, je še kako
res. Bogve, kateri stavek bi vzela v
krsto. In katerega bi vzel jaz?
Malce zmeden med prvo in drugo
zgodbo sem naslednji dan zase dobil to, kar sem potreboval.
Bila je tam v cerkvi. Skupaj s kolegico
sta pripravljale prte in vse potrebno
za svečanost. Vedel sem, da so za
njo meseci dela in skrbi. Da ji ni bilo
lahko. Želel sem ji na nek način dati
podporo. Rekel sem: Kako vam gre?

Je vse kot je treba?

Sploh se ne spomnim, kaj točno je
odgovorila. In to zato, ker me je vrgla
s tira z zaključnim stavkom:

Vesela sem, da je vse tako kot je.

Ne verjamem v ljubezen …
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Razpored svetih maš
Ne

28.7.

17. med letom
Viktor (Zmago), pp

Boštanj

8

Log
Anina nedelja
ŽEGNANJE
Blagoslov klekljanih
prtov

Okič

11

Log

18

Kompolje

18

Boštanj

19

Za župnijo
+Franc Simončič, O
Po namenu
+Roman Pešec, starši
+Marija Blas O, Jože, sor.
+Ana Novak Seničar

Sr 31.7. Ignacij Loyolski
Če 1.8. Alfonz Ligvorij
Pe 2.8. Evzebij

Boštanj

So

3.8.

Konrad

Boštanj

19

Ne

4.8.

18. med letom
Janez Vianej, d

Boštanj

8

Po

5.8.

Marija Snežna, Nives

Log
Log
Boštanj

18
19

+Albert Piltaver, Klemen Kovač
Po namenu
+Terezija Ganc
+Antonija Štamcar
Za rajne dobrotnike
Za rajne
Za rajne
+Marija Popovič, O
+Jože Kantužer
Za župnijo
+Tone Simončič, O
+Jožica Samardžija, 30d
Po namenu
+Franci Žnidaršič
+Antonija Štamcar

To

6.8.

Jezusova spremen.
na gori

Kompolje

18

+Maks Jošt

Po

29.7. Marta

To

30.7. Peter Krizolog

Boštanj
Sr
7.8.
Če 8.8.
Pe 9.8.
So 10.8.

Sikst II. pp
Dominik, duh.
Terezija od Križa
Lovrenc, m
19. med letom
11.8.
Klara, ru

Boštanj

Ne

Boštanj

Po

12.8. Ivana Šantalska, r

To

13.8. Radegunda, kr

Sr

14.8. Maksimilijan Kolbe, m

Zaplaz

20

+Franc Simončič

+Angela, Martin Draksler
+Pepca Andolšek
Tarzicij, m
Topolovec 10 +Jožefa, Anton Lipar
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 .

Če

2

Log
Šmarčna
Boštanj

+Ivanka Kugonič
Za zdravje
Za rajne dobrotnike
Po namenu
Za ozdravitev korenin
Za župnijo
+Mervič, Selak
8.30
+Jože Lindič
8.30 Po namenu
18 +Jožica Lakner, O
19 +Jurij Pesjak st.
Za rajne
19

15.8. Marijino Vnebovzetje

Boštanj

8

Obvestila
Anina nedelja

Majiva 2019

Ob Anini nedelji bo Blagoslov klekljanih
prtov, ki so delo klekljaric širom Slovenije.
Vsem ženam, ki so sodelovale pri tem
zanimivem projektu, iskrena zahvala.

Prijazen kenijski pozdrav!
Mineva že en mesec od kar smo se odpravili na humanitarno-medicinsko odpravo v vas Majiwa v Keniji. …
Prvi teden so bile stvari še bolj počasne
– malo je bila za to kriva inšpekcija zaradi katere je bila klinika uradno zaprta
in malo dejstvo, da se mi prišleki nismo
ravno še povsem znašli v novem okolju
in je bilo že obravnavanje nekaj pacientov pravi izziv. Prvi teden je tako izjemno
hitro minil v odkrivanju našega novega
vsakdana in dozah raznih zdravil za
razne bolezni.
Drugi teden pa je že šlo zares. Ponedeljki so najtežji dnevi tudi tu in to kar objektivno. Naš prvi pravi teden smo začeli s
skoraj skupno 150 pacienti. Začetek je bil
kar precej zahteven in ni bila redkost, da
smo bili na kliniki skoraj do šestih zvečer
(od osmih zjutraj). Moje delovno mesto
prvi mesec je bilo dejansko pred kliniko
in ne v njej – mesto za oskrbo kroničnih
ran, opeklin in poškodb vseh vrst. Delavnik začnem ob osmih zjutraj, pod nadstreškom pred kliniko, kjer me vsako
jutro že čaka polna “čakalnica” pacientov. Poškodbe in rane so res raznolike.
Od majhnih, ki se celijo super do ogromnih preko cele goleni do okuženih.
Dobimo pa medicinske primere vseh vrst
– izpahnjeni kolki, sistemski lupus eritematosus pri otroku na velikih dozah kortikosteroidov, rakasta tvorba na stopalu
v velikosti velike pomaranče, RTG potrjen
zlom roke za katerega so v bolnišnici
rekli, da ni nič in predpisali protibolečinsko kremo…
Opravili smo tudi en malo večji kirurški
poseg pod anestezijo s ketaminom.
Delo je izjemno zanimivo, ampak tudi
naporno. Tudi sedaj, ko smo se že malo
vnesli v delo naš delovnih traja od osmih
zjutraj do povprečno štirih popoldan …

Inovativna čipka z zlato nitko
(daritveni oltar)

Cerkev svete Ane
Podeželska stavba kaže na nastanek v
času 17. stoletja. Cerkev omenja tudi že
Valvasor.Oljnata slika sv. Ane na vzdolžni
severni strani ladje je kopija iz 19. stoletja
in sicer po Metzigerjevi predlogi. Glavni
oltar je lesen iz sredine 19.stoletja. Izdelan
je v slogu zakasnelega klasicizma z umirjenimi formami. V tronu je sedeča sv. Ana,
ob njej pa klečeča Marija. Ob straneh sta
kipa sv. Jožefa in sv. Joahima.Oba stranska oltarja sta enaka in sicer miniaturna
izdelka iz časa okrog leta 1700. Imata zvite
stebričke, rezljana krila in atiko, ki točno
ponovi oblike spodnjega dela. V desnem
oltarju je sv. Anton Puščavnik, v atiki pa sv.
Družina. V levem oltarju je Žalostna Mati
Božja, kopija iz 19. stoletja, v atiki pa Marija z Detetom po Rafaelu. Cerkev je bila
temeljito obnovljena leta 2005. Po tradiciji
je žegnanje na četrto nedeljo v juliju.

Iz zapisov Marka Kurnika
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