Napovednik
Napovednik
31.3. 4. postna. Birmanske delavnice
4.4. Turistično društvo: Salon sadnih
vin in sokov, TVD, 14h-19h
6.4. Sobota. Nedeljska maša, ob
19h. S p o v e d o v a n j e p r e d
Veliko nočjo (18.30h)
7.4. 5. postna. Tiha. Sveta maša samo
ob 10h. Srečanje s starši: prvo
sveto obhajilo (po maši)
Križev pot na Topolovec, ob 15h
RADIJSKI MISIJON, Radio Ognjišče
11.4. Srečanje članov ŽPS, 19.30h
12.4. Cvetni petek - spovedni dan
14.4. Cvetna nedelja:
Blagoslov motoristov, 11h
Blagoslov kolesarjev, Šmarčna, 15h

Birma 27.4. 2019 ob 15h
Prvo obhajilo 28.4.2019 ob 10h

 Verouk:
4.4. 5-7r
12.4. 1-4r
31.3. birmanske delavnice,
nadomeščanje (11-12h)
5.4. birmanci, sklepno srečanje

 Skrb za ureditev cerkve:
31.3. Dolenji Boštanj 41-50
7.4. Dolenji Boštanj 51-60
14.4. Dolenji Boštanj 61-70

 Zaspali v Gospodu:
+Stane Vidmar, r. 11. 10. 1942,bival
Konjsko 5 (u. 20.3.2019, p. 26.3.2019,
Log)
+Franc Murenc, r. 29. 09. 1961, bival
Laze 10 (u. 30.3.2019)
Svojcem iskreno sožalje!

 Darovali za svete maše:
+Stane Vidmar: brat Alojz (2), družina
Vidmar, Lukovec, Lilijana Vidmar,
Ivanka Debelak. Bog povrni!

RADIJSKI MISIJON
Radio Ognjišče

V nedeljo 7. aprila se bo na Radiu Ognjišče začel 14. radijski misijon. ki bo največji po številu misijonarjev. Naslov letošnjega radijskega misijona "Cerkev je
mlada" je navdihnila lanska sinoda mladih. Od nedelje 7. aprila, do sobote, 13.
aprila, nas bodo nagovarjali: kardinal,
nadškof, kar osemnajst (18) duhovnikov,
tri redovne sestre, pet glasbenih skupin
in kopica mladih laikov. Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče. Program boste
našli tudi na spletni in fb strani naše
župnije.

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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»Ahhh!«
Že štejeta dneve, ko se bosta poročila.

Ne vem, kako bi sploh povedal …

Pogledal je v tla, potem po skupini,
pogledal je mene. In potem se je obrnil
k njej.

Ne vem, neka globina, občutil sem
nekaj takega kot je bilo med nama takrat na začetku. Kot bi se zdaj še enkrat
zaljubil …
Povesil je pogled in gledal v tla, in celo
tista najstniška rdečica ga je oblila.
Zdelo se mi je, da slišim tisti čustveni
»ahhh«, ki je prihajal iz skupine.
No, in tako na novo zaljubljena se
bosta poročila. Kmalu.
Bila sta na pripravi na poroko. Naredili
smo eno preprosto vajo, kako se pogovarjati brez ene same besede. Samo biti
in gledati v oči. Zreti. In pustiti, da
traja. Biti tiho. Pustiti, da se pove, kar
se povedati ne da. Kar se čuti, pa ne
gre v nobene besede.
Za večino je prvič, da so v stiku s partnerjem na ta način. In se prebudijo tiste
najgloblje stvari. In postane toplo.
In tiste besede potem so se mi zdele kot
višek večera.

dilo celo mene, ki sem samo spremljal
dogajanje.
Ko smo zaključili večer me je prevzela
žalost. Čisto nehote, po tem čutečem
večeru, sem pomislil na odnose, ki se
nam »sfižijo«. In se mučimo s kakšnimi
odnosi, da je vse skupaj en sam križev
pot, ena sama žalost. Da ni za gledati.
Nekaj podobnega se odpira v pričakovanju velike noči.
Lahko ponovno začutimo ta praznik,
njegovo vsebino, ga gledamo in se
vanj zaljubimo. Lahko zamižimo in
pustimo, da gre ljubezen mimo. Do
praznika lahko imamo namreč zelo oseben, zelo intimen odnos. (Povečini imamo
kar
lepo
tehničnega).
Nekaj takega vam želim v pričakovanju
velike noči. Da bi občutili tiste vaše
prvotne, preproste stvari (vezi, ljudi).
Da bi jih gledali. In morda ugotovili,
da ste se še enkrat zaljubili. In začutili
svoj »ahhh«.

Kot bi se zdaj še enkrat zaljubil …

Na rokah sem začutil mravljince. Na
tak način je bilo povedano, da je prebu-
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Razpored svetih maš
Ne 31.1. 4. POSTNA
Benjamin, m

Boštanj

8

Boštanj

10

Log
Po

1.4. Tomaž Tol., m

To

2.4.

Frančišek Paolski, r

Boštanj

19

+Radica Železnik

Šmarčna

18

+Šmit, Vidrih, sorodn.

Kompolje 18.
Sr

3.4.

Rihard, š

Če

4.4.

Izidor Seviljski, š cu

Pe

5.4.

Vincenc Ferrer, d Boštanj
Irenej iz Srema, š m
Boštanj
SPOVEDOVANJE

So
Ne

6.4.
7.4.

30

18

+Stane Vidmar, 7d

Boštanj

19

+Pavla Strehar, 30d
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Za vse rajne
Za župnijo
+Alojz Kovač

19

Boštanj

10

Log
Po

8.4.

Dionizij, š

Log

18

To

9.4.

Maksim, š

Kompolje

18

Boštanj

19

Sr

10.4. Domen, š m
Boštanj

19

Pe 12.4. Zenon, š

Boštanj

19

So 13.4. Ida, r

Lidvina, d

8

Boštanj

10

Log
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Na cvetni petek bo ves dan priložnost za sveto spoved in sicer v Sevnici od jutranje maše (8h) pa do 19h.
Na cvetno nedeljo po tradiciji blagoslov zelenja; pri drugi maši blagoslov
zunaj, s procesijo. Beremo pasijon.
Naši darovi bodo namenjeni tudi za
oljke.

+Jože Lindič
+Franc Murenc, 7d
+Agata, Pepi Lisec, O
Za župnijo
+družina Teraž, Jenič
+Angela, Anton Rak, Rak,
Sirk
+Stane Draksler in za zdravje
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 .

Majiva 2019
Dragi farani Župnije Boštanj!
Po stojnici namenjeni zbiranju finančnih
sredstev za humanitarno-medicinsko odpravo Majiwa 2019 v Kenijo v nedeljo 17.
marca smo člani potrebovali kar nekaj
časa, da smo uredili svoje misli. Razlog
temu je bil vaš neverjeten odziv. Nismo si
namreč upali pričakovati toliko lepih
želja, besed vzpodbude in darov.
Za odpravo ste namenili preko 1100€.
Poleg sredstev ste nam s tem podarili tudi
novega zagona in potrditev, da delamo
pravo in dobro delo. Bodite ponosni nase
– Fonzijeve besede *dobri ljudje* namreč
stojijo na zelo trdnih temeljih.
Še enkrat hvala. Želimo vam vse dobro.
Ajda, Neža, Veronika in Marko

Pomoč Venezueli

+Brigita Cizerle, 30d
Ljudmila, Mihael in Alojz
Stegenšek
+Tanja Bizjak O, +Bizjak

Poročni obred
Boštanj

CVETNI TEDEN

NI MAŠE
+Slavko O in st. Žveglič
+Marolt Anton, O
+Štefka Kogovšek, O
Po namenu

Po namenu

Če 11.4. Stanislav š m

Ne 14.4. CVETNA

+Pavla Mandelc

Log

5. POSTNA
TIHA

Za župnijo
+Pepca Andolšek
+Kurt Stauder, O
+Steklasa
Po namenu

Obvestila

Zvonček
Zahvala g. Alojzu Blatniku in njegovi
družini iz Konjskega za podarjeni zvonček
podružnični cerkvi Marije Pomočnice na
Šmarčni. Prav tako velja zahvala g. Andreju Ocvirku za lepo izdelan podstavek,
konzolo in montažo omenjenega zvončka.
V imenu krajanov in obeh ključarjev na
Šmarčni iskrena hvala!

Humanitarna akcija je stekla. Zbrali smo
skoraj 75 kilogramov zdravil, medicinskih
zalog in pripomočkov, hrane in tudi dovolj denarja, lahko pomoč pošljemo v
bolnišnico v Venezueli. Mogoče ni veliko,
bo pa v pomoč marsikateremu Venezuelcu. Najlepša hvala vsem, ki ste donirali.
Akcijo bomo nadaljeval, tako so še možnost za donacijo. Zahvaljujem se še posebej župniku Fonziju, ki je z vsem navdušenjem sprejel idejo in jo podprl.
Miha Gračner
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