Napovednik
 Veroučne dejavnosti:

Napovednik

Z veroučnimi voditelji smo soglasni,
da glede verouka počakamo na
bolj ugodno zdravstveno situacijo.
Predvidevamo, da bo ob farnem
žegnanju, čez dva tednu, bolj jasno,
kaj in kako z veroukom. Isto velja
tudi glede prvega svetega obhajila
in drugih župnijskih srečanj.

30.8. 22. nedelja med letom, sv. maša
ob 8.00 in ob 10.00
2.9. Pastoralni tečaj, NM
5.9. Romarski shod na Topolovcu,
procesija z lučkami, 19.00
6.9. 23. nedelja med letom – angelska
6.9. Žegnanje na Topolovcu, prva maša
ob 7.00, romarska maša ob 10.00,
Maša v fari samo ob 8.00
12.9. Molitveni dan za duhovne poklice,
Zaplaz, 10.00
13.9. 24. nedelja med letom.
Farno žegnanje, češčenje, ofer

 Novo šolsko leto
Spoštovani starši, učitelji in otroci!!
Kateheti Župnije Boštanj vam želimo veliko zdravja, volje in uspeha,
ter obilo blagoslova v novem šolskem letu. Naj bo leto obarvano z
znamenji povezanosti, strpnosti in
zaupanja. Kateheti z g. župnikom
pa komaj čakamo da se spet vidimo pri verouku.
Srečno, varno pot v šolo in po vseh
poteh!

 Skrb za ureditev cerkve:
30.8. Dolenji Boštanj 51-60
6.9. Dolenji Boštanj 61-70
13.9. Dolenji Boštanj 71-80
20.9. Dolenji Boštanj 81-90
Bog povrni vsem, ki skrbite, da je
cerkev lepo urejena.

 V krstu prerojeni:
Iris Jotanović (16.8.2020)
Nina Hribar (23.8.2020)
Čestitke, veliko blagoslova in
veselja z otroci!

 Sveti zakon sta sklenila:
Miha Janežič in Sandra Lisec
(22.8.2020)
Denis Kozinc in Simona Resnik
(29.8.2020)
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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ČEVLJI
Pa se je zgodilo. Kot strela z jasnega.
Najprej sem mislil, da me je pičil komar. Potem, da je kriva mivka, ko smo
igrali odbojko. Nadalje, da so krive
rastline … No, pokazalo se je, da ni
nič od tega … Kakorkoli, lise so postajale večje, zdravnik je naredil svoje,
jaz pa sem ostal odprtih ust. In zdaj se
zgodba začne.
Itak sem najprej sam pomislil, kaj mi
hoče telo sporočiti. Kadar gre za razne
bolezni, rad uporabljam to zvezo: telo
nekaj sporoča. A glej ga zlomka. Ne
vem, morda je bilo tudi prej tako, a
zdaj sem se zavedal. Slišim stavek od
drugih: »Telo ti nekaj sporoča …«
Preberem stavek: »Telo ti želi s tem
nekaj povedati …«

No, zdaj pa sem te iste besede poslušal, pa ni bilo več tako imenitno. Pomislil sem na ljudi, ki sem jim v takih
primerih govoril, pa me je v zvezi s to
izkušnjo kar malo sram. Morda bi bilo
bolje, da bi bil tiho. Dobra šola zame.
Na mestu mi je pregovor: "Preden
presojaš človeka, hodi tri mesece v
njegovih čevljih."
Seveda, hvala Bogu, če poznam razliko, ko ti nekdo nekaj pove … ali ti
pove.
Srečno! V šolo, službo, k zdravniku
ali po opravkih. V svojih čevljih!

Hmmm … Priznam, malo mi je šlo na
živce. Pa ne stavek ali osebe, ki so ga
uporabile, tokrat zame. Na živce mi je
šlo, ko sem pomislil, kolikokrat sem
uporabil točno take besede in sem se
ob tem prav imenitno počutil. Pametnega.

alfonz.zibert@rkc.si
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Razpored svetih maš
Ne 30.8. 22. med letom
Feliks, m
Po 31.8. Rajmund, r

Boštanj
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19
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1.9. Tilen, Egidij, opat

Sr

2.9. Emerik Ogrski, knez

Če
Pe

3.9. Gregor Veliki, pp
4.9. Rozalija Sicilska, sp

So

5.9. Mati Terezija

Topolovec

19

Ne

6.9. ANGELSKA

Topolovec

7

Boštanj

8!

23. med letom
Zaharija, prerok

Novo mesto

ŽEGNANJE
Topolovec
ROMARSKA MAŠA
Po
To

7.9. Regina, muč

Log

8.9. MALI ŠMAREN
Kompolje
Peter Klaver,
Sr 9.9.
redovnik
Če 10.9. Nikolaj Tolentinski, s
Pe 11.9. Gvido, sp
So 12.9. Gvido, r

Za župnijo
+Rantah in Simončič
+Matija O, Marija
Jermančič, +Petrič
+Jože Kovač, Marija in
Anton Žnidaršič,
Sovinc – Jeraj
+Matild Domič SDB
Za zdravje

10 !
19
19

Za duhovne poklice
Po namenu darovalca
+Ana O, Jože Pfeifer in
starši
+Franc Redenšek
+Alojz Guček
za župnijo
+Pepca Andolšek
+Angela Simončič,
Gunstek, Simončič;
+Milena Živkovič
+Angela, Martin Draksler
+Milan Tomažin, +Juntez
+Jožefa, Anton Lipar, O
+Minka, Ivan, Stanko,
Frenk Možic
+Tone Novšak, Jože
Jazbec, Jože Sovinc
+Petek, Podpadec
Po namenu

Po namenu
Po namenu
Po namenu
Za župnijo
Ne 13.9. FARNO ŽEGNANJE
Boštanj
8
+Alojz Lisec, O
ČEŠČENJE SRT
+Jožefa Teran
Boštanj
10
Notburga, dekla
+Jože Lindič
Spremembe spremljajte na spletni strani: http://zupnija-bostanj.rkc.si/
Pri sveti maši upoštevajte uradna navodila. V cerkvi je potrebna maska, pri vhodu
v cerkev si razkužite roke. Držimo pa se predpisane razdalje.
Glede na velikost naše cerkve je to več kot mogoče.
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Obvestila
Srp v zraku
Prvi del septembra bo v znamenju srpa.
Tako na Topolovcu kot farni cerkvi
imamo na častnem mestu sliko svete
Notburge s srpom. Notburga je
priprošnjica kmečkih ljudi, njihovega
dela in počitka. Je zavetnica služkinj,
kmetov in Tirolske. Žene jo prosijo za
srečen porod. Je priprošnjica zoper
bolezni živine in za dobro opravljeno
kmečko delo. V alpskih deželah, tudi v
Sloveniji, je zelo pogosto kot priprošnjica
na oltarjih.
Znana je zgodba, kako je Notburga šla
služit k nekemu kmetu v vas Eben.
Izgovorila si je, da bo smela vsako
soboto pustiti delo, brž ko bo pri bližnji
cerkvi sv. Ruperta zazvonilo k nedelji, da
se bo pripravila za Gospodov dan. Neko
soboto ob žetvi je bilo posebno veliko
dela. »Delo moramo dokončati,
Notburga,« je dejal kmet. Dekla je
odvrnila: »Naj srp odloči med teboj in
menoj, gospodar.« Notburga je tedaj
dvignila srp, izpodmaknila roko in srp je
obvisel sam v zraku. Njivo, na kateri naj
bi se to zgodilo, ljudje še dandanašnji
imenujejo »božja njiva«.
Pokopali so jo v Ebnu. Njen grob so
obiskovali romarji od blizu in daleč.
Romarska knjiga hrani številna imena
slovenskega izvora, znamenje, da je bilo
njeno češčenje razširjeno med našimi
predniki. Svetnico upodabljajo s srpom v
roki, kot deklo z molznikom, z vrčem
mleka in hlebcem kruha v predpasniku.

»Poglej, Notburga, kako cvetlice lepo
proti soncu gledajo; tako moraš tudi ti
vedno gledati proti Bogu in v molitvi k
njemu povzdigovati svoje srce.«
(materin izrek)

 Žegnanja, romanja
Ob prazniku Marijinega rojstva bo po
običaju romarski shod na Topolovcu, v
soboto ob 19.00; sveta maša, procesija z
lučkami, litanije in blagoslov. V nedeljo,
6.9. bodo romarske maše na Topolovcu
ob 7.00 in ob 10.00. Sveta maša v fari
samo ob 8.00. 13. septembra obhajamo
žegnanje in češčenje sv. Rešnjega Telesa.

Topolovška gora
Stoji mi Topolovška gora,
obseva jo rumena zora,
najlepše tam pojo zvonovi,
kot rajski spev so njih glasovi.
(Okiški)
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