Napovednik
Napovednik
27.1. 3. nedelja med letom, nedelja
Svetega Pisma
31.1. Janez Bosko, redovnik
2.2. Jezusovo darovanje, Svečnica.
Blagoslov sveč. Zakonska skupina.
3.2. 4. nedelja med letom. Blagoslov
sveč. Blagoslov sv. Blaža. Sklep
veroučnega leta in blagoslov otrok
10.2. 5. nedelja med letom
14.2. Srečanje članov ŽPS, 19.30
Birma 27.4. 2019 ob 15h
Prvo obhajilo 28.4.2019 ob 10h

 Blagoslov otrok
Sklep božične dobe bomo obhajali
prvo nedeljo v februarju. Otroci
boste takrat prejeli rezultate vašega
dela. Hvala staršem za zaupanje.
Posebna zahvala veroučnim
voditeljem za pripravljenost, čas in
dobro delo. Bog povrni!

 Ogled jaslic
Do vključno 3. februarja je še
možnost za ogled jaslic v Boštanjski
cerkvi. Cerkev za ogled je odprta
med 8h-20h. Če še niste, povabite
vaše prijatelje ali sorodnike k
ogledu. Tudi sami izkoristite
možnost, da se od jaslic poslovite.

 Skrb za ureditev cerkve:
13.1. Jablanica
20.1. Boštanj 1-10
27.1. Boštanj 11-20

 Sedežnina in ogrevanje

 Verouk:

1.2. 1-4r
3.2. Sklep božične dobe
8.2. Prešernov dan
15.2. 5-7r
Birmanske skupine: v dogovoru z
voditelji skupin
09 2. birmanske delavnice, 9-12h

 Nedelja blagoslovov

Ob vstopu v Novo leto se po tradiciji
pobirala sedežnina. Nekateri ste že
darovali v ta namen. Vabljeni, da
darujete svoj prispevek za
vzdrževanje klopi in ogrevanja.
Bog povrni!

 Zaspali v Gospudu

Prva nedelja v februarju bo nedelja
blagoslovov. Blagoslov sveč,
blagoslov otrok ob sklepu božične
dobe … In ob godu svetega Blaža
poseben blagoslov za zdravje –
blagoslov grla.

+Antonija štamcar, r. 9.8.1932,
bivala jablanica 27a
(u. 15.1.2019, p. 21.1.2019)
Naj počiva v miru!
Za svete maše: Vinko in Bojan
Golčar, Jože Lužar, Janko Lužar z
družino. Bog povrni!
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Razlika
Na presenečenje vseh je vzela list in
očala.
Tako, napisala sem … in bom kar
prebrala …
V kratkem je opisala svojo zgodbo. Vse
se je vrtelo okoli njene krivde. Vedno
kriva. Kriva je bila, ker se je sploh
rodila …, Ljudje so pač imeli svoje
načrte za življenje, seveda brez nje; ona
pa se je rodila in te načrte premešala. In
potem je bila kriva za vse. (Odrasli smo
mojstri v tem, kako prevaliti krivdo na
otroka, ki sploh ne ve, zakaj gre).
Brala je in brala. S tistim zanosom, ko
ti je jasno vse … Ni potrebno
nobenega vprašanja, nobenega
pojasnila. Tako je in pika. Nobenega
blefa. Nobenega obtoževanja. In
nobenega, oh ja …
Zakaj je sploh pripovedovala/brala vse
to. Ah, ja, spet so jo nekaj obtožili, da
je kriva. A zdaj je imela tega dovolj.
Nič več, je rekla …
Zavrteli so se mi filmčki iz njene
zgodbe. Bili so trenutki, ko je
spregovorila o svoji krivdi. Bili trenutki,
ko se je razjezila.

Pa se je potem vedno opravičila »za
izpad«, in se kot polžek umaknila nazaj
v varno hiško.
Ta večer pa je bil drugačen. Čakal sem,
da bo na koncu le rekla: Opravičujem
se, ker vas s tem morim. Oprostite mi,
ampak, tako ne morem …
Ponavadi je bilo tako. Opravičujem se
… razumljivo. Celo življenje se je
morala opravičevati. Tisto najbolj
boleče mi je: Oprostite mi, ker živim …
Čakal sem na to. Zdelo se mi je, da je
med nas leglo kot odrešenje. Neka
čudna razlika je nastala v prostoru.
Smehljal sem se. Ni se opravičila …
Najbrž se tega takrat nihče ni zavedal.
Samo čutili smo neko strašansko
razliko, ki je nastala v prostoru.
Sam zase sem premišljeval. Veliko je
ljudi, ki bi se morali opravičiti njej.
Zakaj bi se ona morala opravičevati in
to celo življenje, da se je sploh rodila???
Ljudje, za to, da živite, se ne rabite
nikomur opravičiti.
Gledal sem jo. Tako drugačna je bila.
Bila je živa.
Privoščim vam, da občutite to razliko!
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Razpored svetih maš
Ne 27.1.

3. nedelja med
letom

Boštanj

Angela Merici, r

Boštanj
Log
Log
Boštanj
Kompolje
Boštanj

Po

28.1. Tomaž Akvinski, cu

To

29.1. Valerij, š

Sr

30.1. Martina, m

Boštanj

Če 31.1. Janez Bosko, ru

Boštanj

Pe

1.2. Brigita Irska, op

Boštanj

So

2.2.

SVEČNICA

Boštanj

Ne

3.2.

4. med letom

Boštanj

Blaž, škof, mučenec

Boštanj

Po

4.2.

Gilbert, škof

To

5.2.

Agata, d. m.

Sr
Če
Pe
So

6.2.
7.2.
8.2.
9.2.

Pavel Miki, d
Rihard, kralj
Prešernov dan
Apolonija, m

Ne 10.2. 5. med letom

Sholastika, r

Log
Log
Boštanj
Kompolje
Boštanj
Boštanj
Boštanj
Boštanj

Boštanj
Log
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Za župnijo; +Fanika Zalokar
O in Karel
+Alojz Kovač, 30d
10 +Angela, Anton Rak, Rak,
Sirk
Po namenu
17 +Kurt Stauder, Milan Lisec
18 +Antonija Štamcar, 7d
17 +Vinko Petek, O
18 +Frančiška Liberšar
+Fidel Rosales, 30d
18
+Ciril Udovč O, Marija
+Alojz Žnidaršič
18
+Anton Androjna
+Jožefa Krevel 30d, Janko,
19
Jože Zavrl
+Franc
Simončič,
Mici
18
Popovič
Za župnijo
8
+Martin Mrvič, O
+Alojz Lisec O, Jožefa
10 +Neža Blatnik
+Amalija Janežič O, Franc
Po namenu
17 +Janez, Miha Kurnik
18 +Anton Lisec
17 Po namenu
18 +Alojz Kovač
Konf: za duhovne p.
8 +Stanko Podlesnikar
Po namenu
8
Za zdravje
Za župnijo
8
+Anton, Angela Veteršek
+Pavel Prebejšek O, sor.
+Janez Šuster O, starši
+Angela Kodeh O
10
+Matija,
Marija
in
+Jermančič, Petrič
8.30 Po namenu
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Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.
Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 18.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 18.00 .

Obvestila
Blagoslov grla
3. februar je dan, ko se Sveta Mati
Cerkev že dolga stoletja spominja
sv. Blaža, priprošnjika zoper
bolezni grla in podeljuje njegov
blagoslov.
Legenda govori, da je bil sveti
Blaž sprva zdravnik, nato pa škof v
Sebasti v Armeniji. V času hudega
preganjanja kristjanov pod
cesarjem Licinijem so prijeli tudi
svetega Blaža. Ko so ga peljali
pred sodnika, pa naj bi mu naproti
prihitela neka vdova s svojim
edincem in ga jokajoč prosila, naj
reši otroka gotove smrti. Ta je
namreč požrl ribjo kost, ki mu je
niso mogli spraviti iz grla in je
zato trpel silne bolečine. Sveti škof
je nato v molitvi prosil Boga
pomoči, nato pa dečka blagoslovil
in ga s tem ozdravil. Potem pa je
nadaljeval svojo pot v mučeništvo
in smrt. Najverjetneje je bil leta
316 naposled obglavljen.
Cerkev pa nam na njegov god
podeljuje poseben blagoslov, »
Blažev blagoslov« ali »Blažev
žegen« s katerim še posebej
prosimo za zdravje na grlu.

Duhovnik najprej s posebno
molitvijo blagoslovi sveči, nato ju
zveže v obliki križa in vsakemu,
prosečemu blagoslova, sveči
približa grlu in ga blagoslovi z
besedami:
»Na prošnjo sv. Blaža, škofa in
mučenca, naj te Bog varuje
bolezni na grlu in vsakega
drugega zla. V imenu Očeta in
Sina in Svetega Duha.«

 Darovi
13.1. 227,39 (puščica)
13.1. 205,43 (otroški ofer)
20.1. 150,42 (puščica)
20.1.122,34 (Okič, puščica)
20.1. 1.311,00 (Okič, licitacija)
Bog povrni!
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