Napovednik
 Oratorij 2020:

Napovednik

Oratorij je predviden zadnji teden v
avgustu (24.-28. 8.). Predvidene so
spletne prijave. Sprejemali bomo
otroke z zaključenim prvim razredom in starejše.

28.6. 13. nedelja med letom. Krstna.
Blagoslov motorjev.
Zaobljubljena procesija na
Šmarčni, 16h
3.7. Priprava na prvo spoved in prvo
obhajilo, 16h
4.7. Poroka
5.7. 14. nedelja med letom. Ciril in
metod. Nova maša, 10h.
Šentjernej
11.7. Urejanje cerkve za praznik
prvega svetega obhajila
12.7. 15. nedelja med letom. Prvo sveto
obhajilo, 10h. Krst. Blagoslov.
19.7. 16. nedelja med letom. Žegnanje
na Lukovcu, 11.15
24.7. Poroka
25.7. Poroka
26.7. 17. nedelja med letom, Krištofova.
Žegnanje na Okiču, 11.15.
Blagoslov vozil.

 Prvo sveto obhajilo:
Letos se na prvo sveto spoved in
obhajilo pripravlja petnajst otrok,
devet deklic in šest dečkov. Glede
na negotove razmere so se starši
odločila, da bo sveto obhajilo 12.
julija 2020 ob 10. uri. Seveda, če se
ne bodo razmere glede virusa
kakorkoli zaostrile.
Vabim vas, da prvoobhajance in
njihove družine vključite v svoje molitve.

 Sveti zakon sta sklenila:
Damijan Vovk in Ines Daničič,
20.6.2020
Čestitke in obilo blagoslova!

28.6. Boštanj 31-40
5.7. Boštanj 41-50
12.7. Boštanj 51-60
19.7. Boštanj 61-74
Bog povrni vsem, ki skrbite, da je
cerkev lepo urejena.

Izdaja in odgovarja :

 V krstu prerojeni:
Sofija Kozinc, 14.6.2020
Matic Knežević, Ivana Kodeh,
21.6.2020
Čestitke in veliko veselja z otroci!

Vsi podatki so namenjeni interni rabi Župnije Boštanj
TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
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Prekratko
Očitno so bile težave. Administrator je moral poseči. Napisal je:
Sporočam vsem, da je namen naše
skupine, da pomagamo en drugemu. Zato tisti, ki tega ne premorete,
prosim, zapustite našo skupino.
Smetenja tukaj ne dovolimo in ga
ne bomo tolerirali. Danes sem na 7
- dnevni mute dodal cca. 20 ljudi.
Naslednjič ob neprimernih komentarjih pa jih bom direktno izločil iz
skupine. Na FB imate ogromno
skupin za različne teme. Tudi tiste v
katerih so "šale" in posmehovanje
dovoljene ...
Zapis me je nagovoril. Zavedel
sem se tega, kar vidimo v vsakodnevnem dogajanju. Namesto, da
bi se podpirali, ali vsaj bili tiho, si
mečemo polena pod noge. Ne vem
v procentih, ampak zdi se mi, da
ogromno energije in sebe vržemo v
obračunavanja.
Kako lahko stvari postanejo banalne!

Ob letošnji proslavi ob dnevu državnosti, hmmm, je bil eden od
eden od očitkov: pravopisne napake … In to čisto resno! Verjamem,
da je bila kakšna napaka, tudi pravopisna. Ampak, če je to glavni
poudarek ob proslavi, potem Bog
pomagaj. Mislim si, v ospredju je
vsebina, pomen praznika, ne pa
tehnična izvedba in morebitne pravopisne napake.
Ta izziv uporabim samo za ilustracijo: kako lahko neka banalna zadeva postane pomembna in kako
pomembna zadeva pristane na
stranskem tiru.
Morda je ta čas, ki je prežet s strahom pred boleznimi, še toliko bolj
napolnjen z napetostjo in strahom,
posledično pa tudi z agresivnostjo
in cinizmom. Pomen skupnega
bivanja pa je zelo preprost: da pomagamo eden drugemu. Da se
podpiramo. Življenje je prekratko,
da bi izgubljali energijo. In vizijo.

Fonzi ŽIBERT, župnik, Boštanj 16, 8294 BOŠTANJ

(031) 665 - 483
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Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj
Internet stran : http://zupnija-bostanj.rkc.si
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Razpored svetih maš
Ne 28.6. 13. nedelja m. l.
Irenej, š, m
Zaobljubljena
Po 29.6. Peter in Pavel,
apostola
To 30.6. Mučenci r.c.
Sr

1.7. Estera

Boštanj

8

Boštanj
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Šmarčna
Log
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Boštanj
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Boštanj
Šmarčna

18

Boštanj

19

Za župnijo
+Stanislav Možic
+Alojzije Štaba
+Vladimir Šteblaj in
starši
Za sosesko
+Ana Šircelj, O
+Angela Martin
Žnidaršič in sorodniki
+Marija Rešeta, 30. dan
romarska maša
+Pavel Prebejšek,
Marija
+ Anton kozorog, 7.
dan
Po namenu
+Hinko Škornik, 30. dan
+Marjan Kogovšek, O
Za blagoslov v zakonu
+Marija O, Jože Virant,
Gašper Sporar
+Hermina Kadilnik, O
+Štefanič Štefanija, 30.
dan
+Dominik Liberšar, 30.
dan
+Marija Udovič, 30.
dan
Po namenu darovalca
Po namenu darovalca
Po namenu
Še prosta

Če

2.7. Ptujskogorska MB

Pe

3.7. Tomaž, ap.

Boštanj

1930

So

4.7. Urh, š
Ciril in Metod Nova
5.7. maša,
Šentjernej

Boštanj

14

Boštanj

8 !!!

Log
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Boštanj
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Boštanj
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Boštanj

8

Boštanj

8

Za župnijo

10

Za prvoobhajance in
starše
+Marija Zobec Tomšič,
O

Ne
Po

To

6.7. Marija Goretti, m

7.7. Vilibald, š

Sr 8.7. Kilijan, š m
Če 9.7. Veronika, r
Pe 10.7. Amalija, r
So 11.7. Benedikt, op
15. navadna
Ne 12.7.
nedelja
PRVO OBHAJILO
Mohor,Fortunat
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Boštanj

Glede na negotovo situacijo so zelo verjetne spremembe.
Spremembe najdete na spletni strani župnije: http://zupnija-bostanj.rkc.si/
V cerkvi skrbimo za predpisano varno razdaljo in se držimo navodil.

Obvestila
Ob sklepu
šolskega leta
Čestitke za uspešno zaključeno, tako
drugačno šolsko leto. Učencem in
dijakom, učiteljem in drugim šolskim
delavcem, staršem in vsem, ki ste otroke
in mlade podpirali na njihovi poti do
znanja.
Letos smo se poleg šolskih snovi učili še
drugih veščin. Kako živeti v času
epidemije, kako se učiti na daljavo, kako
se pogovarjati preko družbenih omrežij,
kaj v življenju res šteje, …
Letos bodo počitnice
drugačne kot običajno.
vam želim počitka in
uporabi prostega časa.
počitniške dni.

v veliki meri
Ne glede na to
stvarjalnosti pri
Pa seveda lepe

 Posvečenja:
Novomeška škofija ima letos enega
novomašnika in dva diakona.
Na slovesni praznik svetih apostolov
Petra in Pavla, 29. junija 2020, ob
16.00 uri bo v novomeški stolnici
potekalo mašniško (duhovniško) in
diakonsko posvečenje med isto slovesnostjo.
V duhovnika bo posvečen Blaž
Franko iz župnije Šentjernej.
V diakona bosta posvečena Janez
Meglen iz župnije Krka in Jakob
Piletič iz župnije Kostanjevica na
Krki.
Priporočamo v molitev!

 Hrepenenje po sebi
Knjiga je na voljo v župnišču.
Več informacij o knjigi na spletni
strani: http://zupnija-bostanj.rkc.si/

 Zaspali v Gospodu:
+Anton Kozorog, r. 06. 01. 1945,
bival: Boštanj 8, u. 21.6.2020, p. 24.
06. 2020, Boštanj
Svete maše: brat Franci z družino,
družina Tratar (Luže), Anica Staniša,
Marija Kamenšek, sosedje iz Puglja,
sosedje Jerajevi, bratranci in
sestrične Debeljak.
Gospod, daj našim rajnim večni
pokoj!
Vsem domačim in sorodnikom
iskreno sožalje. Naših pokojnih se
spominjamo pri bogoslužju.
Bog povrni vsem, ki ob pogrebih
darujete za svete maše!
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