Napovednik
Napovednik
3.3. 8. nedelja med letom. Srečanje s
starši birmancev, po maši (10h)
6.3. Pepelnična sreda. Začetek
postnega časa! Obred pepeljenja.
10.3. 1. Postna. Obred pepeljenja.
14.3. Srečanje ŽPS, 19.30
17.3. 2. postna. Papeška. Dekanijsko
romanje na Brezje, odhod 12.30h.
Predstavitev projekta Majiwa 2019
19.3. Sv. Jožef
24.3. 3. Postna. Blagoslov planincev,
Lukovec, 11.30h.
Predstavitev postna akcije 2019:
Pomagajmo Venezueli
Birma 27.4. 2019 ob 15h
Prvo obhajilo 28.4.2019 ob 10h

 Verouk
8.3. 5-7r
15.3. 1-4r

 Priprava na zakon:
Sreda, 20. 03. in 27. 03. ob 19.30h
Četrtek, 21.03. in 28. 03. ob 19.30h
Zaradi velikega števila interesentov
bosta dve skupini; ena ob sredah,
druga ob četrtkih. Lokacija: Boštanj.

Obvezna prijava!

Skrb za ureditev cerkve
3.3. Dolenji Boštanj 1-10
10.3. Dolenji Boštanj 11-20
17.3. Dolenji Boštanj 21-30

Majiwa 2019
Humanitarno medicinska
odprava v Kenijo
Na drugo postno nedeljo (17.3.) bodo
med nami mladi (bodoči) zdravniki s
predstavitvijo odprave. Eden izmed njih
je naš nekdanji veroučenec Marko. V
sklopu postnega časa vabljeni, da po
svojem občutku podprete njihovo delo. V
predstavitvi so zapisali:

Smo štirje prostovoljci, ki smo se po zgledu mnogih kolegov pred nami odločili
nadaljevati tradicijo Sekcije za tropsko in
potovalno medicino in organizirati humanitarno-medicinsko odpravo. Našo
ekipo sestavljata dve
mladi zdravnici Neža in Veronika ter dva
absolventa medicine Marko in Ajda.
Julija 2019 se za tri mesece odpravljamo
v vas Majiwa v Keniji, kjer je dostop do
zdravstvene oskrbe otežen. Kot (bodoči)
mladi zdravniki bi radi lokalnim prebivalcem pomagali z oskrbo v ambulanti, z
zdravili, cepivi in tudi z osveščanjem o
zdravem načinu življenja in preprečevanju bolezni. V času pred odhodom se
dodatno izobražujemo o tropskih boleznih ter nabiramo klinične izkušnje doma in v tujini, da bomo kar najbolje pripravljeni na zahtevne naloge, ki nas
čakajo.
Več o odpravi lahko najdete na socialnih
omrežjih in na spletni strani:
https://odprava-majiwa19.weebly.com/

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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http://zupnija-bostanj.rkc.si

Fonzi ŽIBERT župnik, Boštanj 16, 8294BOŠTANJ
 81 - 49 - 710  (031) 665 - 483  alfonz.zibert@rkc.si
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številka 5

Jutri
Kaj?! Po desetih letih me je poklicala!? Ne
morem verjeti!
Bila je presenečena.
Pred leti sta bili skupaj, kolegici v svetu
mode. Potem sta šli vsaka svojo pot.
In zdaj klic …

Povedala sem ji, kje stanujem. Čez dobro
uro je že bila pri meni. Prišla je 'doterana',
kot iz škatlice. Videlo se je, da še dela v
modi, tu in tam sem jo videla v revijah.
No, zdaj je tu.

Še dobro mi ni rekla dober dan, že me je
oštela. Zmotil jo je moj pes.

»Kaj, psa imaš? Si nora? Kako moreš imeti
psa?! In to v hiši!? Pes smrdi, to bi morala
vedeti. Upam, da se me ta smrad ne bo
prijel … Še obleka mi bo smrdela! Fuj!«
???
»Uf, spremenila si se. Predebela si. Včasih, ko sva delali skupaj, si bila suha. Lepa. Zdaj pa si predebela, res … Poglej
mene, mojo postavo, mojo linijo! Vidiš,
kako mi obleka pristaja. Še vedno sem na
modnih pistah kot pred leti …«
???

Skoraj nisem prišla do besede. Dušilo me
je. Kaj se je zgodilo? Z mano? Z njo? Nekaj ne štima … Potem sem rekla, da nimam veliko časa, da grem še ven …, da
grem po zelenjavo, da grem na vrt …
Zgrozila se je.

»Kaj, na zemlji delaš?! Fuj, zemlja! Fuj,
umazanija! Ne veš, kako je zemlja umazana, roke si boš uničila! In nohte, nohte!
Poglej moje roke, moje nohte! Si predstavljaš, da bi s temi nohti rila po zemlji!? Uf,
če pomislim, da se umazane zemlje samo
dotaknem! Fuj! Fuj!«

In ko sem spet hotela na vrt, me ustavi:

»Počakaj, prosim, počakaj. Glej, nikogar
nimam. Niti enega, da bi mu povedala …
Jutri se bom ubila! Ja! Ubila se bom!«

Potem je bruhalo iz nje …

»Ostala sem sama. Sin, mladoletni, edini,
ki je še bil z menoj, je odšel. In odšel je k
bivšemu! Katastrofa! Sedanji partner me je
zapustil! Pr..! Zaradi ene ku …!!! … Zdaj
pa sem izvedela, da mi je umrla mama …
Samo to še lahko naredim, da se ubijem.
Ampak, nekomu moram vsaj povedati.
Tako! Jutri se bom ubila!!!«
Pred časom sem poslušal to posebno zgodbo. Še mi ostaja to čudno neskladje: bleščeča zunanjost …, in strahotna (smrtna)
plitvina.
Brez občutka … do svetih stvari (do zemlje, narave, sonca, vode, …), brez pogleda
v nebo …, brez pogleda na zemljo …,
brez pogleda vase …, še tako bleščeče
stvari postanejo smrtno nevarne … Z občutkom do vsega tega, pa še tako umazane
stvari postanejo odrešilne in svete.
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Razpored svetih maš
Ne

3.3.

8. Med letom

Boštanj

8

Za župnijo
+Tone Starc O, Golčar

Kunigunda, kraljica

Boštanj

10

+Franc Žnidaršič O, Gnedic

Log

18

Boštanj

19

Po namenu
+Ana Sever O, Leopold,
Jože
+Jože Lindič

Šmarčna

18

+Marija, Ivan, Zlata Kobali

Log
Po

To

4.3. Kazimir, kraljevič

5.3.

Hadrijan, mučenec

Kompolje
Sr
Če
Pe
So

6.3.
7.3.
8.3.
9.3.

PEPELNICA, Fridolin
Perpetua, Felicita
Janez od Boga
Frančiška Rimska

Ne 10.3. 1. POSTNA
40 mučencev
Po

To

11.3. Konštantin, spok.

12.3. Doroteja, mučenka

Boštanj
Boštanj

19
8

Boštanj

8

Boštanj

10

Log
Log

18

Boštanj

19

Šmarčna
Kompolje

Sr

18

30

18

+Franc, Terezija Mesojedec, O

+Ivanka Felicijan, 30d
Za župnijo
+Anton Štricelj (15)
Za župnijo
Za blagoslov zakona
+Jože Zavrl O, Janko Krevel, +Kus

+Stane Novšak O, Bojan
+Jože, Jožefa Podlipnik, O
po namenu
+Nada Sinkovič, O
+Ivan Mastnak, 30d
+Alojz Kovač
+Jože, Marija Pipan, O

1830 +Alojz Šober O, Angela

13.3. Kristina, m

Za župnijo

Če 14.3. Matilda, kraljica

Log
Boštanj

18
19

Pavla Mandelc, O
+Alojz Kovač

Pe

15.3. Klemen Dvoržak, r

Boštanj

19

+Cenko Podpadec, 30d

So

16.3. Herbert, š

Ne 17.3. 2. POSTNA, PAPEŠKA
Patrik, š

Po namenu
Za župnijo
Boštanj
Boštanj
Log
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8

+Marija, Jože Virant, Gašper Sporar

10

+Anton Novšak O, st. in sor.
+Drago Gošte, O
+Gorogranc, Žibert
po namenu

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
Iz postnega pisma 2019

Srečanje ŽPS,
14.2. 2019

Katehet oznanja, kar nosi v svojem srcu,
oznanja svoje izkustvo Božje navzočnosti
in svoje odrešenosti sredi občestva. Ogreva srca. Vabi k obredu. Išče poti, kako bi
na najprodornejši način razrahljal zemljo
srca za Božjo besedo.
Danes smo na koncu neke dobe, ki je trajala približno šest stoletij. Doživljamo
velike kultur-ne spremembe, ki so prinesle
s seboj tudi poplitvenje vednosti o veri in
njenega doživljanja. Posledično na področju vere marsikdaj »slepec« »slepca« vodi. Zato je aktualno vprašanje, kako v teh
razmerah oznanjati evangelij.
Jezus poudari: »Dober človek prinaša iz
do-brega zaklada svojega srca dobro, /.../
iz preobilja srca govorijo namreč njegova
usta« (Lk 6,45). Dobre nas dela Bog sam,
ko se mu pustimo oblikovati – tudi po
katehezi. Te besede vabijo vsakega izmed
nas, da se zave, da je oznanjevalec – katehet – v domači družini, v krogu prijateljev in znancev ... Starši otrokom, stari
starši vnukom, prijatelj prijateljem, sosed
sosedom, znanec znancem, v gospodarstvu, v družbi, šolstvu, skratka povsod. Ali
ni imenitna kateheza, ko babica pokriža
vnuka na poti mimo kapelice? Ali ko prijatelj prijatelju na zid na Facebooku napiše
spodbudno svetopisemsko misel? Ali ko
sosed pomirjujoče poda roko sosedu v
spravo po dolgoletnih sporih za košček
zemlje? Prav vsak od nas je povabljen,
poklican in ima pravico, da »odmeva«
Jezusovo besedo v svojem življenju – tako
zelo, da bo ogreval srca svojih bližnjih.

1. Naredili smo refleksijo na svoje življenje
v zadnjem času.
2.Tema: zavedati se osebnih darov in darov naših bližnjih. Izrazili smo hvaležnost
za vse, ki svoje darove uporabljate tudi
za skupno dobro. V župniji je hvala Bogu
veliko dobrih sodelavcev: pevci, ministranti, kateheti.Vendar se povsod kaže
problem s prostovoljstvom pri generacijah, ki prihajajo.
3. Pregledali smo zapisnik pretekle seje; ni
bilo pripomb.
4.Verouk. Ustavili smo se pri problemu
»vegetiranja« pri verouku. S strani katehetov se naredi, kar se more, vendar
brez domače podpore verouk nima pravega smisla. V takem primeru je vredno
razmisliti, ali naj otrok hodi k verouku.
5.Sodelovanje pri bogoslužju. Podpiramo
čim več sodelovanja v cerkvi, posebno je
želja, da pri bogoslužju poje vsa cerkev.
Pri cerkvenem petju ne gre za nastop,
pač pa za ustvarjanje občestva in stika z
Bogom.
5.Pred nami je postni čas; po običaju bomo v bogoslužje vključevali križev pot. V
načrtu je križev pot na Topolovec in običajno romanje na Brezje.

Pripravila: Franja Povše

 Zaspali v Gospodu:
+Vincenc Podpadec, r. 07. 10. 1939,
bival Ribniki 14, Sevnica, umrl.
11.2.2019, pogreb. 16. 02. 2019.
Svojcem iskreno sožalje!

 Darovi za svete maše:
Mirko Hribar z družino, Franci Hribar z
družino, Jože Mervič z družino (1), Pavla
Žveglič iz Pečja (2). Bog povrni!

Celotno pismo na:
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