Napovednik
 Prvo obhajilo:

Napovednik

V nedeljo, 20.9. po drugi maši bi se
srečali starši prvoobhajancev.
Glede na situacijo se bomo
odločali, kako in kaj s prvim
obhajilom.

13.9. 24. nedelja med letom
Farno žegnanje, češčenje SRT,
ofer
17.9. Dekanijska priprava na krst, 20h,
Trebnje
19.9. Stična mladih 2020
20.9. 25. nedelja med letom. Nedelja
svetniških kandidatov. Srečanje s
starši prvoobhajancev, 11h
26.9. Slomškovo slavje v Mariboru
27.9. 26. med letom. KRSTNA.
Slomškova. Žegnanje na Kompolju
(sv. Mihael), 11.15
4.10. 27 nedelja med letom,
Rožnovenska
11.10. Srečanje birmancev na Zaplazu,
16h (predviden avtobus)

 Sveta birma:
Priprava na birmo bo potekala v
delavnicah in po skupinah.
Predvidoma bo prva delavnica prvo
soboto v oktobru. 11. oktobra pa je
srečanje vseh kandidatov za birmo
na Zaplazu, ob 16h. tam bodo
otroci prejeli vse pot rebn e
informacije. Prejeli bodo tudi
prijavnico za birmanskega botra.

 Stična mladih:
Letos bo v prilagojeni obliki, na več
lokacijah. Več najdete na spletni
strani: http://www.sticna.net/

 Skrb za ureditev cerkve:
13.9. Dolenji Boštanj 71-80
20.9. Dolenji Boštanj 81-90
27.9. Dolenji Boštanj 91-100
Bog povrni vsem, ki skrbite, da je
cerkev lepo urejena.

 V krstu prerojeni:
Ajda Trefalt, Tinkara Božič, Ožbej in
Neja Podgoršek, Tibor Crljenković,
Zoja Pohar (30.9.2020)
Čestitke, veliko blagoslova in
veselja z otroci!

 Veroučne dejavnosti:
Predvidevamo, da bi veroučne
dejavnosti lahko začeli v mesecu
oktobru. Vpis predvidoma potekal v
petek, 3. oktobra popoldan.
Podrobnosti v naslednji številki.
Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj
Internet stran : http://zupnija-bostanj.rkc.si
Izdaja in odgovarja :

leto XXXI

1509

SEPTEMBER 2020

številka 18

V spomin
Za Savo,
kjer v nji Mirna bistra mine,
Planjava lepiga poljá leži;
Pri kraji trát zelenih té doline
Prijazna, majhna vas Boštanj stoji.
Tam roža je čez tri sto let cvetela,
Premagovala časov sile vse;
Al zadnjič vender tudi obledéla,
Bila zgubila cvetje svoje že.

Ta roža je Boštanjska cerkev nova,
Ki, posvečena Križu svetimu,
Preblaga je nevesta Jezusova,
In stala ondi bode v čast Bogu.
Pozdravljena mi srečna
bod' ravnina!
Ki noč in dan svetiše to deržiš,
In blagor tebi, ljubljena dolina!
Ker v sredi tvoji je vsajen svet' Križ.

Pa v drugo, novo gredo presajena
Pognala srečno lepši je kali. –
Vsa lepa je, ko solčni žar rumena,
Ko jutra zlata zarja se bliši.
Dviguje kviško se, kipi v višave;
Razgrinja čez prijazni plan svoj bliš;
Nebeške, rajske v sebi ima dišave,
Vsih čednost vir, luč pravo,
– sveti Križ!

O de bi dolgo dolgo zopet stala,
Nevesta nova Jezusova ti,
De serca vernih bi osrečevala,
Vodila jih v raj večne radosti!
Bandero Križa naj se pa razvije
Narodam vsim nezmerniga svetá,
Jim v gosti tmini prava luč zasije.
V neskončno srečo naj jih pripelja!
Anton Umek Okiški:

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

V spomin nove farne cerkve v Boštanju,
posvečene 5. mal. serp. 1857
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Razpored svetih maš
Ne 13.9.

FARNO ŽEGNANJE
24. med letom
ČEŠČENJE SRT
Notburga, dekla

Po 14.9. Povišanje sv. Križa
To 15.9. Žal. Mati Božja
Kornelij in Ciprijan,
Sr 16.9.
m
Če 17.9. Robert Belarmino, š
Pe 18.9. Jožef Kupertinski, d
So 19.9. Januarij, m
25. med letom
Ne 20.9.
Evstahij, šm
Svetniški kandidati
Po 21.9. Matej, evangelist
To 22.9. Mavricij. M
Sr
Če
Pe
So
Ne

23.9. Lin, papež
Anton Martin Slom24.9.
šek
Sergij Radoneški,
25.9.
me
Kozma in Damijan,
26.9.
m
26. med letom
27.9.
Vincencij Pavelski
SLOMŠKOVA
KRSTNA
ŽEGNANJE
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Boštanj

8

Boštanj

10

Log

19

Boštanj

1930

Boštanj

Za župnijo
+Alojz Lisec, O
+Jožefa Teran
+Jože Lindič
+Slavko Prah, O
Za zdravje
+Amalija Kozinc
Za rajne

Za duhovne poklice

Boštanj
Boštanj
Boštanj

19
19

Boštanj

8

Boštanj

10

Log

19

Kompolje

18

Šmarčna

19

Po namenu
+Filip, Rozalija Pernovšek
+Mira Veselinovič, 7. d.
Za župnijo
+Pepca Andolšek
+Angela O, Anton Rak,
Sirk, Rak
+Frančiška O, Franc
Lisec
+Štefanija Štefanič
Po namenu
+Antonio Šmid in sorodniki
Po namenu
Po namenu

Boštanj

19

Boštanj

+Živko Poljšak
Poročni obred

Za župnijo
+Ivan Možic, O
+Marija Udovič r. Lakner
Boštanj
10
+Anton Kozorog
+Ivan, Jožefa Revinšek,
Kompolje 11.15 starši, Judež, Revinšek,
Matjaž Prosenik
Boštanj
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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.

Obvestila
Povišanje
svetega križa
Skoraj 300 let je bil Gospodov grob in
križ globoko zakopan v zemlji. Ko je
cesar Konstantin dal kristjanom svobodo
je njegova mati Helena dala kopati tam,
kjer je moral biti Gospodov grob in križ.
Razkrili so grob in našli križ.
Konstantin je dal nad Gospodovim
grobom sezidati cerkev Kristusovega
vstajenja in cerkev Svetega križa, ali
kakor navadno pravimo cerkev Božjega
groba. Cerkvi sta bili med seboj
povezani, sta bili posvečeni 13.
septembra 335. V veličastni cerkvi
Božjega groba (Svetega križa) so
naslednji dan, to je 14. septembra, prvič
izpostavili relikvijo svetega križa v
slovesno češčenje. Od tedaj naprej so
vsako leto na ta dan praznovali
„povišanje svetega križa“. Tako je
posvečenje dvojne cerkve skupaj z
izpostavitvijo ostankov Jezusovega križa
bilo povod za najstarejši praznik v čast
svetemu križu.

Svetniški kandidati
Nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske
metropolije – profesorja Antona Strleta,
škofa Janeza Frančiška Gnidovca, škofa
Friderika Baraga, nadškofa Antona Vovka,
duhovnika Andreja Majcna (njegovo spominsko ploščo imamo v naši cerkvi!)
– bomo letos obhajali v nedeljo,
20. septembra 2020, v uršulinski cerkvi
Svete Trojice v Ljubljani. V ospredju
praznovanja bo lik Božjega služabnika
profesorja Antona Strleta, katerega
105. obletnico rojstva smo obhajali
januarja letos.

Slikanje farne cerkve
Kakor je bila stavba župne cerkve po
svojem slogu veličastna s svojimi stebri
in visokimi oboki, s svojimi tremi
ladjami in velikimi okni, pa vendar
notranjščina ni ugajala, dokler niso
barve dopolnile lepoto. Dolgo smo
govorili o tem vprašanju. Na zadnje se
je kaplan Janko Valjavec ojunačil in
sklenil oskrbeti še slikanje. Neki slikar iz
Trbovelj je prevzel delo. Tramove je
posodila graščina. Vsa cerkev je bila
kakor visok gozd, ko so začeli slikati.
Delavci so sproti premikali oder.
Ornamentika na stropih je bila v živih
barvah, kakor je dekan iz Škocijana
označil. Le nekaj slik - podob svetnikov
- so posamezni farani plačali: sv. Nežo,
Barbaro, Heleno. Hrano so imeli delavci
takrat pri Dobovškovi Anici, ki se je zelo
trudila za cerkev sploh. Hrano so
prinašali farani iz vseh vasi.
(Kronika, 1933)
3

