Napovednik
Napovednik
10.2. 5. nedelja med letom
14.2. Srečanje članov ŽPS, 19.30
15. in 16.2. Informativni dnevi
17.2. 6. nedelja med letom
24.2. 7. nedelja med letom
3.3. Srečanje s starši birmancev, po
maši (10h)
Birma 27.4. 2019 ob 15h
Prvo obhajilo 28.4.2019 ob 10h

Skrb za ureditev cerkve
10.2. Boštanj 31-40
17.2. Boštanj 41-50
24.2. Boštanj 51-64
3.3. Dolenji Boštanj 1-10

Verouk
15.2. 5-7r

22.2. Počitnice
1.3. 1-4r
2.3. birmanske delavnice, 9-12h

Grozdetov pohod
Pohod od Mirne do Šentruperta, čez
Veselo Goro in nazaj - 12,5 km v dobre
tri ure, lahka hoja bo 24.2.2019
/Info: Robert K./

Zaspali v Gospodu
+Ivanka Felicijan r. Jazbinšek, r. 2.9.1960,
Šmarčna 3b
+Ivan Mastnak, r. 7.8.1964, bival Jablanica
16a.
Sočutje vsem domačim in sorodnikom.

Darovi
Puščica 271. in 3.2., darovi za sveče,
skupaj zbranih 479,62.
Za sedežnino in ogrevanje je bilo zbranih 535 Eu. Bog vam povrni!

Verouk ob polletju
Veroučni voditelj mi je povedal, da mu je eden
izmed zaupanih otrok v pregled oddal veroučni
zvezek; zvezek je bil popolnoma prazen, menda še podpisan ni bil. »Kaj naj jaz delam s praznim zvezkom?«, je rekel voditelj.
To je bil sicer skrajni primer. Je pa res, da kaj
takega doslej še nisem doživel. Presenečenje je
tudi, da v štirih mesecih kakšen otrok ni zbral
niti ene točke. No, ob praznem zvezku tudi to ni
več presenečenje.
So zanimivi primeri, ko otroci sicer prihajajo k
verouku, ni pa čutiti, da bi bila doma dobra
podpora. V takih primerih pride tudi do drznega
obnašanja otrok, v smislu, saj lahko vse rečem,
lahko si vse dovolim. In kar se redno dogaja je,
da prav otrok, ki sam nič ne dela, iz dolgočasja
moti vse druge. Vesel sem, da se z voditelji
sproti pogovorimo o teh stvareh. Med drugim
smo soglasni v tem, da ni naša naloga, da
nadomeščamo starše. Druga stvar pa je, da v
primerih, ko ne bo vsaj minimalne pripravljenosti za sodelovanje (prazni zvezki, 0 točk), bo
potrebno zastaviti vprašanje o smiselnosti prihajanja k verouku (posebej, če tak otrok prihaja
z edinim namenom, da moti druge).
Hvala vsem otrokom, ki ste pripravljeni na sodelovanje in je z vami lepo delati. Hvala staršem za podporo in za vaše delo doma, ko tudi
pri veroučnih stvareh spremljate vaše otroke. In
povabilo tistim, ki ste morda nekoliko pozabili,
da brez vas in vašega spremljanja pač ne gre,
tudi pri verouku ne.

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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Bojim se
Veš, da se bojim, je rekla.
Dela v izobraževanju z otroki in mladostniki. Pripoveduje …

Veš, otroci manipulirajo, okrog nas prinašajo. Pa to ni problem. Problem je, da jih
starši podpirajo pri tem. Pedagoško delo
je stopilo v ozadje, zdaj se bolj dela na
tem, kdo bo koga »nadmudril«.
Še pod vtisom teh stavkov mi mladi očka
pošteno pove: Prvi razred in že naju pre-

izkuša. Ko sem hotel njegov šolski zvezek, sem ugotovil, da ga je pustil v šoli.
Seveda nalašč. In ni treba delati ...

Seveda, ne gre za to, da bomo otroke
obsojali, kakšni so. Gre pa za to, da
se majčkeno zavemo, kaj se dogaja.
Otrok bo pač preizkušal starše, pa tudi
učitelje in vzgojitelje, to je v njegovi
naravi. Odrasli smo tisti, ki se moramo zmeniti ali se bomo podpirali ali
ne. Mož in žena oziroma partnerja
kot starša najprej. In potem dalje,
starši in šola. Starši in župnija. Ali se
podpiramo?
Če je meni kot župniku vseeno, ali
starši podpirajo veroučno delo ali ne,
je to znak za alarm. Enako je znak za

alarm, če je staršem vseeno ali šola/
župnija/kraj podpira njihovo delo ali
ne …
Če se (odrasli) med seboj ne podpiramo in ne sodelujemo, potem lahko
vzgajamo otroke samo v velike egoiste. Podatki glede tega so več kot
jasni, sicer pa, če malo čutimo, ne
rabimo nobenih raziskav na to temo.
Da spet pokličem gospo.

Res se bojim. Gledam vse to in vidim, da je iz leta v leto slabše. In si
mislim …, ko bodo ti otroci odrasli,
ne bodo imeli nobenega občutka, nobenega sočutja do nas. Odveč jim
bomo. Odveč. Vajeni so tega, da obstajajo samo oni. Vsi drugi bomo odveč … Lastni starši jim bomo odveč
…
Ko sva zaključila pogovor, sem razmišljal o tem:
Če nimamo občutka, če ne čutimo,
potem niti ne moremo vzgajati nove
generacije, da bi čutila. To ni problem
otrok, to je problem nas, odraslih …
in vabilo k sodelovanju, podpiranju ...
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Razpored svetih maš
Ne

10.2.

5. Med letom

Sholastika, r

Boštanj

Boštanj

8

Za župnijo
+Anton, Angela Veteršek
+Pavel Prebejšek O, sor.

10

+Janez Šuster O, starši
+Angela Kodeh O
+Matija, Marija in
+Jermančič, Petrič

Log

Po
To

11.2.
12.2.

Lurška MB
Humbelina, r.

Po namenu

Log
Boštanj
Kompolje
Boštanj

16
19
18
19

Sr
Če

13.2.
14.2.

Jacinta fatimska
Valentin (Zdravko),m

Boštanj

19

Pe

15.2.

Klavdij, r

Boštanj

19

So

16.2.

Julijana, m

Boštanj

15

Boštanj
Ne

17.2.

19

6. Med letom

Boštanj

8

Ustanovitelji servitov

Boštanj

10

Log
Po

18.2.

Simeon Jeruzalemski

+Ivan Mastnak, pogreb
+Angela Kodeh, O
+Štefanija Vrtovšek, O
+Jože, Lindič
Po namenu
+Ivanka Felicijan, 7d
+Cenko Podpadec, pogrebna
+Andrej Vintar, O
+Cenko Podpadec, pogreb
+Terezija, Franc Ganc, O
Za ozdravitev in zdravje
Za župnijo: +Franci Vovk O,
Pavle, Klanšek
+Marija, Štefan Koštrun, O
Za zdravje in notranjo moč
+Slavica O, Betka Rupar
+Majda O, Franc Redenšek
Po namenu

Log

18

Boštanj

19

+Boris Kožar, O
+Ivan Mastnak, 7d
+Ana Novak r. Seničar
+Ivana Androjna
Za rajne
+Anton Novšak, O
+Antonija Štamcar, 30d
+Stanko Levstik, Jožica Lakner, Bernarda Košar

To
Sr
Če

19.2.
20.2.
21.2.

Konrad iz Piacenze, s.
Sadot in perzijski m.
Peter Damiani, š.

Boštanj

19

Log
Boštanj

18
19

Pe

22.2.

Sedež apostola Petra

Šmarčna

18

Boštanj

19

+Cenko Podpadec, 7.dan

Boštanj

19

Za zdravje

So
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23.2.

Polikarp, š.

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
Ne

Po

24.2.

25.2.

7. Med letom

Boštanj

8

Matija, apostol

Boštanj

10

Log
Log

18

Boštanj

19

Kompolje
Boštanj

18
19

Valburga, opatinja

To

26.2.

Aleksander (Branko)

Sr
Če
Pe
So

27.2.
28.2.
1.3.
2.3.

Gabrijel Žal. MB, red.
Ožbolt, škof
Albin (Zorko), škof
Neža Praška, op

Boštanj
Log

19
18

Ne

3.3.

8. Med letom

Boštanj

8

Kunigunda, kraljica

Boštanj
Log

10

Za župnijo
+Franc Simončič O, Ana,
Franc, Terezija Kladič
+Antonija, Jože Gošek, O
+Stane, Bojan Novšak, Žveglič
+Ana, Matija Kuhar
Po namenu
+Albert Piltaver, Klemen Kovač
+Nande Železnik O, Železnik,
Žnidaršič
Po namenu
+Jože Kantužer
+Pepca Andolšek
Po namenu
Za zdravje
Frančiška, Franc Lisec
Za župnijo
+Tone Starc O, Golčar
+Franc Žnidaršič O, Gnedic
Po namenu

God sv. Valentina, mučenca, v Cerkvi praz-

nujemo 14. februarja. Pod vplivom angleških in francoskih navad se je dan uveljavil
kot dan zaročencev. Njegovo ime izhaja iz
latinske besede valens, kar pomeni močan
in zdrav, zato so ga imeli za priprošnjika
zoper telesne slabosti in kužna obolenja.
Svetnikov god največkrat obhajamo v
predpustnem času, ki je bil od nekdaj namenjen svatovanjem, in iz tega razloga so
se mu priporočali novoporočenci. Valentinovo je ob koncu trde zime, zato so se mu
priporočali čebelarji, ker se njihove čebele
zbudijo iz zimskega spanja.
Po eni od rimskih legend je svetnik vrnil vid
slepi poganski deklici. Zato je zavetnik za
očesno zdravje in pravo notranje spoznanje. Druga legenda govori o tem, da je
svetnik ozdravil epileptičnega sina, zato ga
upodabljajo z otrokom, ki mu – v krču zvit –
leži pod nogami in na tej osnovi velja tudi
za priprošnjika epileptičnih bolnikov
(božjasti so rekli valentinova bolezen).
3

