Napovednik
 Prvo obhajilo:

Napovednik
27.9. 26. med letom. KRSTNA.
Slomškova. Žegnanje na Kompolju
(sv. Mihael), 11.15
4.10. 27 nedelja med letom,
Rožnovenska
9.10. Priprava na prvo sveto obhajilo, 17h
11.10. 28. med letom. Prvo sveto obhajilo.
Romanje birmancev na Zaplaz,
16h (predviden avtobus)
18.10. 29. med letom. Misijonska
nedelja. Srečanje članov ŽPS na
Stopnem (Škocjan), 15h

Starši prvoobhajancev smo se na
sestanku (20.9.) dogovorili, da bo
prvo sveto obhajilo 11. 10. 2020 ob
11.uri. Otroci imajo v petek 9.10.2020
ob 17. uri srečanje s svojimi
animatorji. Starši se jim pridružimo
ob 18.30 uri na kratki vaji. Ker so
razmere letos drugačne se
slovesnosti prvega svetega obhajila
udeležimo samo prvoobhajanci,
starši in sorojenci.
(Iz Zapisnika, pripravila MS)

 Veroučne dejavnosti:

 Skrb za ureditev cerkve:

Veroučne dejavnosti bomo začeli
izvajati v drugi polovici oktobra. Ob
prvem srečanju bo potekal tudi vpis.
Glede verouka spremljajte spletno
stran in Facebook župnije Boštanj.

27.9. Dolenji Boštanj 91-100
4.10. Dolenji Boštanj 101-110
11.10. Dolenji Boštanj 111-120
18.10. Dolenji Boštanj 121-130
Bog povrni vsem, ki skrbite, da je
cerkev lepo urejena.

 Verouk:
16.10. 1-4r, 16-18
23.10. 5-7r, 16-18
11.10. Birmanci, 15h (Zaplaz)

 Sveta birma:
Priprava na birmo bo potekala v
delavnicah in po skupinah.
11. oktobra je predvideno srečanje
vseh kandidatov za birmo na
Zaplazu, ob 16h. Tam bodo mladi
prejeli vse potrebne informacije.
Prejeli bodo tudi prijavnico za
birmanske botre.
Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj
Internet stran : http://zupnija-bostanj.rkc.si
Izdaja in odgovarja :

Bojan Imperl in Lucija Škrabec
(26.9.2020)
Iskrene čestitke!

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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 Sveti zakon sta sklenila:



81 - 49 - 710

alfonz.zibert@rkc.si
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SEDETI PRI MIRU
Starši smo se na sestanku v nedeljo,
21.6.2020 dogovorili naslednje:
Prvo sveto obhajilo bo v nedeljo 12.
julija 2020 ob 10. uri. Ta dan svete
maše ob 8. uri ne bo.
Pregledujem zapisnike glede prvega
svetega obhajila. In vidim, kako so
naši dogovori padali v vodo. Takrat
smo še verjeli, da se bomo lahko vsi
zbrali le pri eni sveti maši (ob 10.00
uri) in praznovali skupaj. No, zdaj je
zadeva popolnoma drugačna; praznik
prvega svetega obhajila bo čisto posebej, ob 11.00 uri, v ožjem krogu.
Brez panike, nismo sami v taki situaciji. Kolegica mi že pred časom pripovedovala
glede
svoje
službe:

Vsak dan imamo kakšen nov predpis.
Kar je veljalo včeraj, danes ne velja
več. Ko pridem v službo, moram
najprej prebrati, kaj je danes drugače,
na novo. Stalno nekaj visi nad nami
…

Danes smo imeli dve poroki. Na obeh
je bilo vidno olajšanje. Nevesta je
pripovedovala, kako naporen teden je
bil in kako srečna je, da je končno
uspelo. Pa ne naporen glede same
poroke. Naporen je bil zaradi
negotovosti. Kaj če se vse skupaj
zaostri do skrajnosti?
Tu in tam vidim, da so ljudje že malo
živčni in utrujeni od Covid –19.
Zaradi vzdušja, psihoze, strahu,
negotovosti. Dobro se je zavedati, da
smo vsi v istem čolnu. V skušnjavi
smo namreč, da bi koga krivili, se
jezili. To je prastara človeška logika: če
nekaj ne gre po moje, je treba najti
krivca, ga kaznovati in vse bo ok. Kaj
naj rečem: to ne deluje.
Včasih so situacije, ki niso odvisne od
nas. Največ kar lahko naredimo je, da
ostanemo mirni in ne delamo panike.
Meniški očetje so imeli pregovor: Vse

zlo izhaja iz nezmožnosti človeka, da
bi sedel pri miru in bil sam.
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Razpored svetih maš
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Vincencij Pavelski
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+Anton Kozorog
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Rožnovenska nedelja

Frančišek Asiški, ru
Po 5.10.
To 6.10.
Sr 7.10.
Če 8.10.
Pe 9.10.
So 10.10.

Kompolje

11.15

Boštanj

18

Boštanj

18

Log
Boštanj

18
8

Boštanj

8

10

Log

18

Boštanj
Boštanj
Boštanj
Boštanj

15
18
8

Boštanj

8

Bruno, š
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Prvo sveto obhajilo

Boštanj
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Ne 11.10. 28. navadna

+Toni Šikovec, 7. dan
Za duhovne poklice

Boštanj

Apolinarij, š
Bruno, redovni ust.
Rožnovenska M B
Benedikta, mučenka
Dionizij in tovariši, m
Danijel, mučenec

+Ivan, Jožefa Revinšek,
starši, Judež, Revinšek,
Matjaž Prosenik
Po namenu

Dela na Kompolju
Na Kompolju se bodo po žegnanju
pričela restavratorska dela. Imamo
zeleno luč s strani Zavoda za varstvo
kulturne dediščine. Restavriranje bo
zajemalo predvsem glavni oltar, ki je v
zelo slabem stanju. Hvaležni bomo za
darove. Okvirna cenitev znaša 15.000 €.
S skupnimi močmi bo tudi to uspelo.
Bog povrni!

Za rajne
+Alojz Blatnik, 7. dan
+Anton Lisec
+Angela O, Martin Draksler
+Jože Šraj O, starši Zavrl
+Alojzije Štaba
+Jožefa O, Alojz Lisec;
+Alojz Lisec O, Anton, Marija
Žnidaršič
Za župnijo
+Emil Rupnik, Lisec
+Stanislav Šinkovec O,
Kodrič, Šinkovec, Gril
+Franc, Ljudmila Erjavec
Za rajne
Poročni obred
+Po namenu kot obletna
Za zdravje
Za rajne

Za župnijo
+Marija O, Ivan Jeraj,
Bratec, Petrič
+Bojan Štern, O
+Mira, Polde Možic, Pfajfar
Za prvoobhajance in starše

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.
2

Obvestila
Katehetsko
pastoralna šola
S 1. oktobrom se v Baragovem zavodu v
Novem mestu začenjajo »četrtkovi
popoldnevi,« ki obsegajo predavanje,
druženje, spodbudo za osebno življenje,
za duhovno rast in za študijsko poglabljanje po programu Katehetsko pastoralne
šole (KPŠ). Dobrodošli vsi, mlajši in starejši, morda brezposelni ali pa že vključeni v
pastoralne dejavnosti, upokojenci ali
mladi starši. Vabljeni, da se odločite za
posamezna predavanja ali pa za reden
vpis. Oglasite se voditeljici KPŠ s. Damjani
Tramte ( damjana.tramte@gmail.com oz.
031 262 266). Več o KPŠ najdete na
spletni strani škofije Novo mesto.

 Zaspali v Gospodu:

Dela na Logu
Na Logu poteka prenova zakristije. Naj
spomnimo: v letu 1991 je bila obnovljena
celotna cerkev na Logu, edino zakristija
je ostala za kasnejši čas. Od odprtju
sten v zakristiji se je pokazalo, da je
potrebno poskrbeti tudi za vezavo, saj so
razpoke v stenah zelo velike. Hvala
vsem, ki ste doslej pomagali, posebna
zahvala ključarju g. Knezu, ki skrbno
načrtuje potrebna dela. Hvaležni bomo
za darove, saj se vsega ne bo dalo
narediti v lastni režiji. Bog povrni!

+Šikovec Anton, r. 01.11.1943, bival
Dolenji Boštanj 86, u. 17.9.2020, p.
22.9.2020, Boštanj
+Blatnik Alojz, rojen 26.09.1938,
bival Konjsko 11, umrl 24.8.2020,
pogreb 25.09.2020, Log
Maše: Jernej, Irma, žena Slavi – po 2
maši, sestra Nežka z družino, Zofi in
Pavli, Franc Blatnik, družina Mervič,
Marko Kotar z družino, Franc Zorko z
družino (Površje), družina Junkar
(Dolenja vas), Liščevi (Konjsko),
družina Novšak (Konjsko), Mici in
Gregor Simončič z družino, družina
Zorko (Krško), družina Martin Zorko
(Površje), Metelko (Orle), Bojan in
Tanja Novšak, Sestra Zofi, nečak
Matej, Združenje rejcev konj pasme
Posavec.
Darovi za cerkev: Minka in Slavko,
Stane Blatnik z družino, nečakinja
Karmen Krejan z družino.
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