Napovednik
 Romarske maše:

Napovednik

Ob koncu julija in v prvi polovici
avgusta obhajamo pomembne in
zanimive svetnike. Po žegnanju pri
sv. Ani na Okiču bo praznik sv.
Lovrenca, 9.8. ob 15.00 pri Lovrencu.
Na Veliki Šmaren bodo maše kot
običajno, lahko poromate na
Zaplaz, v druga Marijina svetišča ali
pri nas na Topolovec. Dan po Velikem Šmarnu pa je praznovanje sv.
Roka v župniji Sevnica.

26.7. 17. nedelja med letom, Anina,
Krištofova nedelja
Žegnanje na Okiču, 11.00
Blagoslov vozil pri vseh mašah
2.7. 18. nedelja med letom
6.8. Jezusova spremenitev na gori,
praznik
9.8. 19. nedelja med letom, lovrenška
nedelja
Sveta maši pri Lovrencu ob 15.00
10.8. Sv. Lovrenc
14.8. Romarski shod, Zaplaz, 20.00
15.8. Marijino vnebovzetje, veliki šmaren
Maša v Boštanju ob 8.00
Romarska maša na Topolovcu ob
10.00
16.8. 20. nedelja med letom, sv. Rok
(Sevnica)

 Sveti zakon sta sklenila:
David Matoh in Melanija Eva Kožar
(24.7.2020)
Čestitke in obilo blagoslova!

 V krstu prerojeni:
Sofija Majnar (12.7.2020)
Juš Blatnik (19.7.2020)
Ela Skrbinek (25.7.2020)
Žan Zakšek, Mia Tomažin
(26.7.2020)
Čestitke in veliko veselja z otroci!

 Skrb za ureditev cerkve:
26.7. Dolenji Boštanj 1-10
2.8. Dolenji Boštanj 11-20
9.8. Dolenji Boštanj 21-30
16.8. Dolenji Boštanj 31-40

 Zaspali v Gospodu:
+Anuša Bec,
pogreb 21. 7. 2020, Sevnica.
Za svete maše so darovali: družina
Drnovšek (Hrastnik), veroučni
voditelji in animatorji, PGD Grmovlje
(2).

Bog povrni vsem, ki skrbite, da je
cerkev lepo urejena.

Sveti Krištof - prosi za nas!

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

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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Klek
Ob avtocesti Zagreb - Split leži mesto
Ogulin. Kadarkoli me je pot vodila
tam mimo, je moj pogled pritegnil
»speči velikan«. Klek, 1181 m visoka
gora, nenavadne oblike. In neka tiha
želja je bila skozi leta, da bi nekega
dne osvojil vrh te gore.

Vedno sem mislil, kako bo, ko bom
osvojil vrh Kleka. Kako bom prišel
gor. Zdaj pa sem tukaj in so občutki
popolnoma drugi. Nisem jaz osvojil
Kleka. On je osvojil mene. Nisem
jaz stopil gor. On je že zdavnaj vstopil vame.

Ko smo lansko leto nekje v tem času
romali v Medjugorje, smo naredili
postanek pri Ogulinu. Od daleč smo
občudovali smo goro in v meni je zorela odločitev, da zdaj pa je čas …
vrhu tega sem ugotovil, da se Klek
vidi iz Lisce, iz Kuma in z drugih razglednih točk.

Seveda, sem se moral potruditi in iti
na pot. In do vrha. Ampak, nekaj je
bilo prej. Hrepenenje. Želja.

In se je zgodilo. Bilo je letos januarja.
Z družbo smo se podali na Klek. Bil
sem vznemirjen, saj sem v sebi nosil
dolgoletna hrepenenja in željo, da se
bo to zgodilo. Na poti sem se počutil
kot otrok, ki je dobil darilo, pa mu ni
jasno, če je to res samo zanj. Prišel
sem na vrh. Pokleknil sem. Se dvignil
Razprostrl sem roke navzgor. Se obrnil
v vse smeri neba… In razumel.

Tako nekako je z našim stikom z Bogom. Navadno mislimo, da smo mi
osvojili Boga. Ali, da nekako moramo
priti do njega. V resnici je Bog tisti,
ki nas osvoji. V resnici je narava
tista, ki nas osvoji, ne mi njo.
»Nebeško kraljestvo
je tudi podobno
trgovcu, ki išče lepe
bisere. Ko najde en
sam dragocen biser,
gre in proda vse,
kar ima, in ga kupi.« (Mt 13).
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Za župnijo
+Stanko, st. Marolt,
Janez Šuster
+Ana, Jože Pfeifer,
starši
Za vse + iz Okiča
+Roman Pešec O, starši
+Jožefa, Jože Wolf, Lojzka
Dvorski
r. Šalamon
+Jožef Kovač, +Kovač
Po namenu
+Anuša Bec, 7. dan
Za zdravje
Po namenu
+družina Štempelj
Po namenu
Za župnijo
+Martin,
+Gorogranc, Žibert
+Marija Popovič, O
+Albert Piltaver,
Klemen Kovač
Za zdravje

+ Pečar Matko Jožefa
Po namenu
+Tone Simončič, O
Za vse žive in rajne
Levstik
+Martin Zorc, O
Po namenu
+Antonija Romih, O
+bratje in svaki Možic,
Blatnik
Za župnijo (Zaplaz)
Še prosta
+Milan Tomažin
+Roman Pešec
Za župnijo
+Kurt Stauder

Obvestila
COVID - 19
Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami verniki ob vstopu v cerkev v poseben
nabiralnik (škatlo ipd.) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). Ob
vhodu naj bo napis: »Spoštovani verniki, prosimo vas, da v skladu z uredbo vlade z
dne 8. julija 2020 oddate listek s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova), ki jo
bomo hranili 30 dni ter jo v primeru epidemije oddali pristojnim državnim ustanovam,
da vas kontaktirajo.« Župnik oziroma duhovnik po vsaki sveti maši listke s telefonskimi
številkami zalepi v posebno mapo oziroma vloži v kuverto, na njej označi dan, datum
in uro svete maše ter jo hrani 30 dni. Po tem obdobju kuverto z listki uniči. V primeru
delavniških svetih maš oddaja telefonske številke ni obvezna, saj duhovnik običajno
pozna vernike.
Sveta maša na prostem (na prostoru v zasebni lasti npr. župnije) je dovoljena z
upoštevanjem medosebne razdalje 1,5 metra, razkuževanjem rok, sedežnim redom in
oddajo telefonskih številk vseh udeležencev. Če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5
metra, morajo vsi prisotni nositi maske. Svete maše na prostem se lahko udeleži do
največ 500 vernikov.
Pogostitve in posebni programi druženja po svetih mašah do nadaljnjega niso
dovoljeni.
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.

oratorijbostanj
Letošnja tema oratorija je Kraljica Estera!
Poznate njeno zgodbo?
Če jo ne poznate, spremljajte naša socialna omrežja,
kjer jo bomo kmalu predstavili!
Oratorij Boštanj boste našli na naslednjih omrežjih:
spletna stran, Instagram, povezava bo narejena tudi
preko Faceboka.
Na Instagramu že lahko spremljate pripravo na
letošnji Oratorij, začetek snemanja, predstavitve
animatorjev, itd …
Glede na situacijo smo se voditelji Oratorija odločili, da bo le ta potekal preko
družbenih omrežij.
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