Napovednik
 Verouk:

Napovednik

Z veroučnimi voditelji smo soglasni,
da verouka v običajni obliki v tem
šolskem letu ne bo več; ker ni danih
pogojev in ne moremo zgotoviti
kvalitetnega dela. Otroci skupaj s
starši uredite in zaključite celotni
delovni zvezek. Ko bodo razmere
dopuščale, bodo voditelji pregledali
delo in ga ocenili.
Otroci bodo na podlagi tega prejeli
veroučno spričevalo za tekoče
šolsko leto.
Veroučni voditelji bodo v teh dneh
pripravili posebno obvestilo za svoje
skupine ob zaključku verouka;
Obvestila bodo objavljena na spletni
strani naše župnije.
Soglasni smo tudi, da se prvo sveto
obhajilo prestavi na jesenski čas.
V maju otroci spremljajo šmarnice
preko FB.

10.5. 5. velikonočna
17.5. 6. velikonočna
21.5. Gospodov vnebohod
24.5. 7. velikonočna, nedelja sredstev
družbenega obveščanja
Marija pomočnica
31.5. Binkošti
Zaradi pandemije letos odpade
zaobljubljena procesija na Logu
in prav tako zobljubljena
procesija na Šmarčni.

 Skrb za ureditev cerkve:
10.5. Dolenji Boštanj 131-140
17.5. Jablanica
24.5. Radna
31.5. Konjsko
Tudi v času izrednih razmer
skrbimo, da je cerkev urejena.
Bog povrni!



Priprava na zakon:

.

Izdaja in odgovarja :

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

Fonzi ŽIBERT, župnik, Boštanj 16, 8294 BOŠTANJ
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Rad te imam
Kar onemela sem, in še čakam
pred zaslonom …, ampak zgodbe
je konec …
Berem njen sms in si jo predstavljam, kako sedi pred svojim računalnikom … in čaka … čaka …
Saj je bila samo zgodba, sem
pomislil.
Meni ljuba zgodba, ki pa se lahko
nekoga dotakne do neslutenih
globin.

Rad te imam. Kako lepo, kar
odzvanja mi v ušesih. Toplo mi je.
Glej, ne rabiš veliko, to me
dvigne, hrani dušo. Kar onemela
sem, in še čakam pred zaslonom
…, čakam, ampak zgodbe je
konec ...

13.5. 2020, sreda
20.5. 2020, sreda
Pričetek ob 19.30 v prostorih
župnije Boštanj. Če bo potrebno,
bomo odprli še dodaten termin.
Obvezna predhodna prijava!!!

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj
Internet stran : http://zupnija-bostanj.rkc.si
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Pa jih ni slišala. Želela jih je
slišati od očeta in matere. Ni jih
slišala. In s tako popotnico, da
sploh ni vredna teh besed, je šla v
življenje. Potem je sicer slišala te
besede od svojega fanta in moža;
pa jih ni zares slišala. Tista
majhna deklica še vedno ni slišala
teh besed.
Ta večer jih je slišala drugače.
Slišala jih je kot odrasla ženska.
A predvsem je slišala deklica v
njej, morda prvič v življenju. Zato
je obsedela pred zaslonom.
Privoščim vam, da se vas stvari
dotaknejo na ta način. Da obsedite. Ko zares slišite.

Bila je petkova zgodba o
Jezusovem pogledu. Njo pa so
nagovorile besede: Rad te imam.
Besede, ki si jih je želela slišati
kot majhna deklica …
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Razpored svetih maš
5. VELIKONOČNA
Job, svp. mož

10.5.

Po

11.5. Pankracij, m

+Štefka Plantarič

To

12.5. Leopold Mandič, r

Za zdravje

Sr

13.5. Fatimska MB

+Matej Kovač, O

Če

14.5. Bonifacij, m

+Miha Kurnik,
Marija Žnidaršič

Pe

15.5. Zofija (Sonja), m

+Ivana, Franc Kovač, st.,
Ana, Franc pompe

So

16.5. Janez Nepomuk, d

+Pepca Andolšek

6.VELIKONOČNA
Jošt, pušč.

Ne

17.5

Po

18.5. Janez I., pp m

Boštanj

10

Za župnijo
+Martin Novšak, O

Ne

Boštanj
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Boštanj

19.30

19.5. Urban, papež
20.5. Bernardin Sienski, d.

Boštanj

18.30

+Milan Lavrič, O

Če

21.5. Gospodov vnebohod

Boštanj

19.30

+iz družine Pernovšek

Pe

22.5. Julija (Julka), m

Boštanj

19.30

+Neža Blatnik, +Blatnik

So

23.5. Željko, m

Boštanj

19.30

+Terezija Ganc

Ne

7. VELIKONOČNA
24.5.
MARIJA POMAGAJ
Procesija
25.5. Beda Častitljivi, cu

To

26.5. Fili Neri, d.

Sr

27.5.

Avguštin
Cantenburyski

Če

28.5

German Pariški, š

Pe

Od 4. maja so v cerkvah znova
dovoljene svete maše ob navzočnosti
vernikov, vendar pod določenimi pogoji.

Škofje so ob upoštevanju državnih
predpisov ter predhodni seznanitvi
pristojnih državnih ustanov, sklenili, da
se od ponedeljka, 4. maja, svetih
maš lahko udeležujejo zdravi verniki.
Ti morajo nositi zaščitno masko ter si pri
vhodu razkužiti roke. V cerkvah bodo
morali ohranjati razdaljo 1,5 metra in
prejemati obhajilo samo na roke.
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Pri nas bo zaenkrat javna sveta maša v
cerkvi samo v nedeljo ob 10.00,
omogočen bo tudi prenos. Med tednom
bo sveta maša zaenkrat še v kapeli,
s prenosom preko Facebooka.

Za župnijo
+Lojze Kranjc, starši, bratje
in sestre; Slavi O, Franc
Hribar; Milan Tomažin

O spremembah boste obveščeni na
spletni strani in preko Facebooka.

Log
19.30

+Živko Poljšak

Log

19.30

+Marjan Knez

Boštanj

19.30

+Franc Simončič,
+Simončič, Mici Popovič

Log

19.30

+Mira in Jožef Kovač

29.5. Maksim Emonski, š

Boštanj

19.30

+Alojz Lisec, +Lisec

So

30.5. Kancij, m

Boštanj

19.30

+Jože Lindič

Ne

BINKOŠTI
31.5. Obiskanje Device
Marije

Boštanj
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Šmarnice prebiramo preko FB, deset
minut pred sveto mašo. Kdor želi, lahko
dobi šmarnično branje tudi za domov.

19.30 + s. Matilda Knez, +Knez

Boštanj

Procesija

Sveta maša v cerkvi

+Malči Kozinc

Sr

Boštanj

Šmarnice 2020

Za župnijo
+Martin Angela Draksler

To

Po

Log

Obvestila

Šmarčna

Za župnijo
+Alojz Gunstek, O
+Milan Borštnar

Prenos vetih maš

Zakramenti
Bližnja priprava na prvo sveto obhajilo
in samo praznovanje prvega obhajila
se prestavi na jesenski čas. Priprava na
birmo in birmanske delavnice se bodo
nadaljevale jeseni.
Priprava na poroko: pripravljeni so
termini za mesec maj. Delo bo
potekalo pod posebnimi pogoji.
Obvestila o terminih bodo na voljo na
spletni strani Župnije Boštanj.

Prenos svetih maš lahko spremljate
preko Facebooka:

https://www.facebook.com/
profile.php?id=100019185424686
Prenosi iz župnije ob delavnikih ob
20.00 / izjemoma ob 19.00
Sprotne Informacije najdete na spletni
strani župnije:
http://zupnijabostanj.rkc.si/
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