Napovednik
Napovednik

Prvo sveto obhajilo bo v jeseni. O
datumu se bomo pogovorili s starši.
Birmanci bodo nadaljevali pripravo
na birmo v jeseni. Najbrž se bo
zgodilo, da bomo točkovali birmanske delavnice.

31.5. Binkošti.
Svete maše ob 8.00 in ob 10.00
1.6. Binkoštni ponedeljek
4.6. Srečanje članov ŽPS, po maši
5.6. Sklep veroučnih skupin
7.6. Sklep veroučnega leta.
Nedelja svete Trojice
11.6. Sveto rešnje Telo in Kri
14.6. 11. nedelja med letom

 Oratorij 2020:
Animatorji so že začeli s pripravami
na oratorij 2020. Oratorij je predviden zadnji teden v avgustu (24.-28.
8.). Letos so predvidene spletne
prijave. Novost bo tudi, da ne bomo
sprejemali otrok, ki bi se pridružili
samo za kakšen dan, saj z
»uletavanjem« pada sam pomen
oratorija.

 Skrb za ureditev cerkve:
31.5. Konjsko
7.6. Boštanj 1-10
14.6. Boštanj 11-20
Bog povrni vsem, ki ste skrbeli, da
je bila tudi v času izrednih razmer
cerkev lepo urejena.

 Priprava na zakon

 Verouk:
Verouk bomo zaključili v petek,
5. junija.
16.00 – 17.00 skupine od 1 - 3r
17.30 – 18.30 skupine od 4 – 6r
Otroci prinesite delovni in liturgični
zvezek. Če ste sodelovali pri
šmarnicah, prinesite tudi podatke o
tem (napišejo vam starši).
Naknadno ne bomo pregledovali
gradiva.
V nedeljo 7. junija bomo zaključili
veroučno leto, otroci bodo lahko
prejeli spričevala.
Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj
Internet stran : http://zupnija-bostanj.rkc.si
Izdaja in odgovarja :

 Zaspali v Gospodu
+Marija Rešeta r. Kuhar, r. 2.7.1937,
bivala Novi grad 6.
Gospod, da rajni večni pokoj!
Svojcem iskreno sožalje.

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

Fonzi ŽIBERT, župnik, Boštanj 16, 8294 BOŠTANJ

(031) 665 - 483
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03.6. 2020, sreda
10.6. 2020, sreda
Pričetek ob 19.00 v prostorih Župnije
Boštanj. Če bo potrebno, bomo
odprli še dodaten termin.
Obvezna predhodna prijava!!!



81 - 49 - 710

alfonz.zibert@rkc.si
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Hrepenenje
Žalosten je bil njen glas. Žalosten
obraz. Tudi mene je potegnilo v
dobro znano žalost.
Na preprosto vprašanje Kako ste?, je
sledil odgovor, ki ga nisem pričakoval.

Oh, telo mi ne služi več, vleče me
skupaj, srce mi peša … Čutim, kako
mi peša … In duši me …
V zadregi sem bil, kaj lahko sploh
rečem na to. Tišina. Omenil sem
nekaj kot: To pride z leti …
Bila je trda. Neizprosna. Jasna.

Ah, nabere se, nabralo se je. Tako je,
če nimaš komu potožiti. Ne gre ven iz
mene. Nikogar ni, ki bi me
poslušal! Ne gre ven, ni komu povedati,
to je. Pa se pozna na
zdravju. In
počutju.
Pogoltnil sem slino ob njeni modrosti.
In molčal. Tisti potožiti me je zadel.
Mislil sem na tisto hrepenenje, ko si
želimo biti slišani. Ko si želimo biti
sprejeti. Kako se tudi sam učim tega.
Zaupati in sprejeti zaupanje.
Na srečanju animatorjev je bila tema

zaupanje. Kako je z zaupanjem: staršem, prijateljem, sebi, Bogu. Kako
spoštljivo so pripovedovali o zaupanju
staršem. Sam sem kar malo sklonil
glavo, ko sem bil na vrsti … Ne

vem, kaj pomeni zaupanje do staršev.
Prihajam iz čisto druge generacije …
Lahko napišem teorijo o tem, ampak
zaupanja v resnici nisem občutil
(doma smo se pogovarjali o delu, o
drugih, nikoli o sebi in o občutkih).
Hvaležen, da tile mladi prebujajo
občutke, o katerih bi lahko samo
sanjal. Učijo me. Bogu hvala.
In zaupanje do Boga? Rekla je, da se
je srečala s smrtjo. Prvič takole zares
… Potem čisto na kratko: To me je

sesulo. Bila sem na tleh … In tukaj je
Bog. In moje zaupanje!

Odšli so. Jaz pa še nosim v sebi hrepenenje po tistih občutkih. Ki so dovoljeni. Ko lahko poveš, kako ti je, ko
lahko komu zaupaš … in nastane tista
spoštljiva tišina. In si slišan. In si
sprejet. In si človek. Pravzaprav, po
tem tako hrepenimo.
Da bi smeli tudi kdaj potožiti.

1

Razpored svetih maš
Ne 31.5. BINKOŠTI
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+Alojz Gunstek O
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So 13.6.
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Za vse žive in rajne
vaščane
+Brigita Cizerle
+Mihaela O, Anton,
Cenko Judež, Matjaž
Prosenik
Za zdravje
+Irma in Peter Krnc
+Alojz Guček (r.d.)
Za vse rajne
+Tinca in Franc Pfeifer
Za župnijo
+Amalija Kozinc
+Alojz Šteble, starši,
Marinka Železnik,
Grm Dušan
+Milan Lisec,
Franci Žnidaršič
+Pavla Novšak,
+Železnik
Za vse rajne
Za rajne dobrotnike
župnije
+Matija Žibert

Boštanj
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11. ned. med
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1.6. Marija, Mati Cerkve Šmarčna

Marcelin in Peter,
m
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Kompolje
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3.6. Karel Lwanga, m
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4.6. Kvirin iz Siska, šm
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5.6. Bonifacij, m
6.6. Norbert, š
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7.6. SVETA TROJICA

Boštanj

8

Boštanj

10

Log

19

Kompolje
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Robert
Newminsterski, op
Po
To
Sr

8.6. Medard, š
Primož in Felicijan,
m
10.6. Bogumil, š
9.6.

Ne 14.6.

Boštanj

Za župnijo
+Anton Simončič,
Simončič, Gunstek
+Alojz Lisec, Marija,
Anton Žnidaršič

Spremembe najdete na spletni strani župnije: http://zupnija-bostanj.rkc.si/
V cerkvi skrbimo za predpisano varno razdaljo. Maske v tem primeru niso obvezne.
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Obvestila
Hrepenenje
po sebi
Knjigo je izdala založba Salve, lahko jo
tudi kupite preko njihove mreže (12 €).
Lahko jo dobite tudi v župnišču. Bomo
veseli kakšnega prispevka ... Knjiga
lahko imate za osebno branje, za delo
v skupinah, primerna je tudi kot darilo
za različne priložnosti.
Hvala za veliko lepih odzivov, hvala tudi
za podporo in darove. Bog povrni!
Več informacij o knjigi na spletni strani:

http://zupnija-bostanj.rkc.si/

Mnenja hitrih bralcev ...
Iskrene čestitke za čudovito knjigo
Hrepenenje po sebi. Hvaležni smo vam
za vse te lepe in vsebinsko bogate zgodbe. Nagovarjale so nas že ob svojem
času, beseda hvala je bila največkrat le v
mislih, nagovarjale nas bodo še v
naprej. Še enkrat hvala in Bog z vami!
Proti večeru sem se spravila na teraso.
Že nekaj časa si nisem vzela časa in da
bi se res usedla in prebrala knjigo –
včasih se trudim brati kaj pred spanjem,
pa sem po navadi preutrujena in pridem
samo čez nekaj poglavij. Danes pa sem
si vzela čas in jo prebrala – celo. Vse
naenkrat - ker je nisem mogla odložit.
Neverjetno, kaj vse lahko čutiš ob knjigi.
Pa kako pašejo zraven slikice animatorjev. Čudovita knjiga. Hvala za to.
Hvala za knjigo, prinesla mi jo je sodelavka. Poklon, čudovite zgodbe in kar ne
morem nehati brati, čeprav bi rada, da
mi še kaj ostane za druge dni. Še enkrat
iz srca hvala.

Knjigo imam v avtu. In ko čakam na cesti
zaradi kakšnih del, vzamem v roke
knjigo in preberem kakšno zgodbo …
Berem knjigo in to na glas. Berem jo sebi
in možu. Zgodba, pa pavza. In spet nova zgodba. Vav.
Čestitke, kolikor sem na hitro pogledal,
gre za teologijo iz življenja. In to rabimo!
3

