Napovednik
Napovednik

Advent

29.11. 1. adventna nedelja. Blagoslov
adventnega venca
6.12. 2. adventna nedelja, sv. Miklavž
8.12. Brezmadežno spočetje Device
Marije
13.12. 3. adventna nedelja

Na spletni strani župnije boste našli
številne možnosti, kako spremljati
adventni čas. Naredite si adventni
venček, ki vas bo spremljal na poti do
božiča. Adventni koledar pa bo letos v
elektronski in spletni obliki (video in
besedila) in ga z veseljem uporabljajte.

 Skrb za cerkev:
29.11. Jablanica
6.12. Boštanj 1-10
13.12. Boštanj 11-20
Tudi v času izrednih razmer skrbimo
za to, da je cerkev čista in urejena.
Bog povrni!

 Verouk:
Verouk poteka po spletu.

 Darovi/bera:

 Tiskovine:

Letos je izpadla nabirka za duhovnika. Bil sem presenečen, ko ste se
nekateri sami spomnili in osebno
darovali svoj prispevek za duhovnika, nekateri nakazali na TRR. Hvala,
se vas bom spomnil v svoji molitvi in
pri maši za dobrotnike. Kdor želi
lahko dar za duhovnika pusti v nabiralniku, lahko pa uporabite TRR
(osebni račun najdete na spletni
strani župnije, desno spodaj).
Bog povrni!

Otroci boste našli med tiskovinami
nedeljske listke za liturgični zvezek.
Na voljo je Pratika, Marijanski
koledar in žepni koledarček. Svoj
dar pustite v nabiralniku
(»Tiskovine«). Med tiskovinami je na
voljo tudi ponatis knjige Hrepenenje

po sebi.

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
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SAM
Skrbi me, kakšen bo letos božič? Ne
znam si predstavljati. Običajno
smo praznovali skupaj s sorodniki.
Pri nas je bila polna hiša. Nosili
smo darila, vse je dišalo. Obiskovali smo se med seboj. Letos pa bo
vse drugače … In ne znam si
predstavljati, kako bo.
Pogosto izrečene misli. Tudi sam si
zastavljam to vprašanje. Ne vemo,
kako bo. Nikoli še nismo imeli take
situacije.
Vsekakor, božič bo. Tudi Miklavž
bo. In še marsikaj bo.
V nevarnosti smo, da bi preveč
tarnali. Ljudje radi tarnamo, če ni
vse kot smo si zamislili. A lahko bi
bilo še slabše. Resnično.
Povsem nova situacija pred
božičem je lahko tudi priložnost.

Ne bo toliko že »pripravljenih«
stvari. V cerkvi je bilo vse pripravljeno, Miklavž je bil organiziran,
druge javne prireditve tudi.

Ni se bilo treba kaj prida truditi,
da bi začutil tisti utrip. Samo prišel
si. Pravzaprav smo tarnali, da se
vse skupaj prezgodaj začenja in da
je preveč vsega (v trgovinah, na
javnih prireditvah …). Zdaj je javno
dogajanje stopilo v ozadje,
praktično ga ni.
Za advent se boš moral znajti sam.
Prišla bo na dan tvoja lastna
ustvarjalnost, iznajdljivost. Lahko
boš tlakoval pot proti božiču po
svoje, morda res tako kot si si
vedno želel.
Priložnost, da je advent oseben.
Ponotranjen.
Tvoj.
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Razpored svetih maš
Ne 29.11. 1. ADVENTNA
Nedelja Karitas
Filomen, m
Molitve za rajne
Po 30.11. Andrej, apostol
Karel de Foucauld,
r

To

1.12.

Sr

2.12. Vivijana (Živka), m

Za župnijo
+Neža Možic, Nika Blatnik, O
+Vladimir Šteblaj, O in starši
+Mervič, Selak
+Jože Lindič
+Silva Šeško (r.d.)
+Ivan Godec
+Peter Pešec, O

Če 3.12. Frančišek Ksaver, r

+Silvester Medved, 30. dan

Pe

4.12. Barbara, mučenka

+Železnik

So

5.12. Savo, opat

V zahvalo: za notranjo moč,
za podporo, za dobro rešitev

Ne 6.12. 2. ADVENTNA

Miklavž, škof
Molitve za rajne

Za župnijo
+Martin Lipar, O
+Marija Šošterič, Jože Šraj
+Ana, Martin, Franc Mlakar in
sor.
+Alojzija in Franc Novak

Po

7.12. Ambrož, š

+Štefanija Štefanič r. Kunej

To

8.12. Brezmadežna

+Alojz Blatnik

Sr

9.12. Valerija, m

+Jože Tomažin

Če 10.12. Loretska Mati božja

+Ludvik Kirar, 30. dan

Pe 11.12. Damaz I., pp

+Alojz Guček

So 12.12. Finian, op

+Udovič Marija r. Lakner

Ne 13.12.

3. ADVENTNA
Lucija, d m
Molitve za rajne

Za župnijo
Za dobrotnike
+Jožefa Štempelj, +Štempelj
+ Alojz Žnidaršič

Župnija se je preselila na splet! http://zupnija-bostanj.rkc.si/
Prenos bogoslužja preko Facebooka: Župnija Boštanj:
https://www.facebook.com/zupnija.bostanj
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Obvestila
Župnija na spletu
Vse župnijske dejavnosti potekajo preko
spleta. Posodobljena obvestila najdete
na spletni strani Župnija Boštanj
http://zupnija-bostanj.rkc.si/.
Bogoslužje in večerne zgodbe lahko
spremljate preko FB:
https://www.facebook.com/
zupnija.bostanj.
Hvala, ker pridno uporabljate te
možnosti.

Odprta cerkev
Naša cerkev je odprta za osebno molitev.
Na voljo so svečke pri Marijinem oltarju.
Zadaj so na voljo tiskovine.

Bogoslužje
V teh razmerah bogoslužje poteka preko
spleta. Hvala, da s svojo udeležbo in molitvijo ustvarjate duhovno občestvo. Bog
povrni vsem, ki darujete za svete maše,
bodisi za rajne ali po drugih namenih.

Dela v župniji

Hrepenenje po sebi

Kljub izrednim razmeram potekajo
nekatera dela. Na Logu, Lukovcu in v
Boštanju je bila izvedena posodobitev
električnega zvonjenja.

Knjiga Hrepenenje po sebi je pred časom
pošla, zdaj je na voljo – že po šestih mesecih - ponatis. Hvala vsem, ki ste knjigo
vzeli in vsem, ki skrbite, da še kdo pride
do nje. Knjiga je lahko preprosto, a lepo
darilo, posebno v takem času. Lahko jo
dobite v župnišču, na volje je tudi v cerkvi.
Vesel sem lepih odzivov. Eden ljubših mi
je tale: »Ko človek vzamem to knjigo v
roke, je takoj boljši …« Bog povrni za vse
darove, ki jih boste namenili za knjigo. Naj
vam koristi.

Na Logu se izvaja prenova zakristije.
Zahvala ključarju Branku Knezu za
prizadevnost. Zahvala podjetju Gradnje
za prispevek. Bog povrni! Naslednja
faza bo polaganje keramike in
pleskanje.

Na Kompolju poteka restavriranje
glavnega oltarja. Bog povrni vsem, ki
spremljate in podpirate obnovo. Za
dosedanja dela smo izplačali 6.000 €.
V Boštanju nastajajo jaslice. Bog povrni
g. Cirilu in njegovim pomočnikom.

Bog povrni za darove, ki ste ali jih boste
darovali za navedena dela.
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