Napovednik
 Verouk:

Napovednik

Poteka preko spleta. Vse informacije
imate na spletni strani župnije. Veroučni listki so na voljo v cerkvi.

13.12. 3. Adventna nedelja,
nedelja veselja
16.12. Začetek devetdnevnice
19.12. Spovedni dan: 15.00-18.00
20.12. 4. Adventna nedelja. Luč miru iz
Betlehema!
24.12. Sveti večer. Kropljenje in blagoslov
doma
25.12. Božič
26.12. Sv. Štefan
27.12. Sveta družina. Božični blagoslov
otrok in družin

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.

 Zaspali v Gospodu:

Z apostolskim pismom »Patris corde
(Z Očetovim srcem)«, ki je izšlo
danes, 8. decembra 2020, na
praznik Brezmadežne, se papež
Frančišek spominja 150. letnice
razglasitve sv. Jožefa za zavetnika
vesoljne Cerkve. Ob tej priliki bo od
danes do 8. decembra 2021
potekalo posebno Leto svetega
Jožefa.

 Skrb za cerkev:
13.12. Boštanj 11-20
20.12. Boštanj 21-30
27.12. Boštanj 31-40
Tudi v času izrednih razmer skrbimo
za to, da je cerkev čista in urejena.
Bog povrni!

Izdaja in odgovarja :

+Ivana Bavrlič r. Murenc, rojena 16.
10. 1934, bivala Jablanica 28, umrla
29.11.2020, pogreb. 07. 12. 2020,
Boštanj
+Marija Rešeta r. Jontez, rojena
14. 07. 1928, bivala Novi grad 5,
umrla 09. 12. 2020, pogreb 19. 12.
2020, Boštanj
Naj rajni počivajo v miru!

Svojcem iskreno sožalje.

 Darovi za svete maše :
za +Marijo Rešeta:
Sestra Pepca. Bog povrni!

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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 Tiskovine:

 Leto svetega Jožefa:

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj
Internet stran : http://zupnija-bostanj.rkc.si
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Drugačen Božič
Božič v ljudskem izročilu med drugim
predstavlja upanje, da bo zadišalo po
pomladi. Da se bo spet začelo življenje v polnosti. V sedanjih razmerah,
ko smo v zimskem primežu in hladu
epidemije, si toliko bolj želimo vstopiti v pomlad in v sončne dneve. Upamo, da bo pomladno sonce odneslo
bolezen in prineslo zdravje. Tako kot
verjamemo, da bo Kristus – sonce
pravice – zasijal v našem življenju,
vsem težavam in stiskam navkljub.
Božič bo letos drugačen. Nikoli še ni
bil takšen.
Za Božič smo ponavadi imeli točen
razpored, kako bo praznik potekal.
Pospravljanje, krašenje, postavljanje
jaslic, skupna večerja (s sorodniki),
blagoslov doma, odhod k polnočnici
… In potem naslednje dni, sprejemamo obiske ali gremo na obisk …
Letos razporeda nimamo. Tradicija
nam ne bo v pomoč.
Improvizirali bomo. To še posebej

velja na področju druženja in na področju dogaj anja v cerkvi.
Ker ne bo v ospredju druženje, bomo
imeli več možnosti in priložnosti, da
bolj začutimo sebe in svoje občutke.
Lahko se bomo bolj zavedali božičnih simbolov. Adventnega venca,
zelenja ob jaslicah, drevesca, samih
jaslic, blagoslova doma …
Letos se Jezus rojeva v epidemijo, v
svet virusa, bolezni in okužb.
Je z nami.
Želim vam, da občutite to resnico:
»Imenoval se bo Emanuel, kar po
meni, Bog z nami … »
Vesel Božič. In zdravja, dobri ljudje.

1

Razpored svetih maš
Ne 13.12.

3. ADVENTNA
Lucija, d m
Molitve za rajne

Po 14.12. Janez od Križa, d

To 15.12. Drinske mučenke
Sr

16.12.

Adelajda, kr (9
dnev.)

Če 17.12. Viviana, op
Pe 18.12. Vunibald, opat
So 19.12. Urban V., pp
Ne 20.12. 4. ADVENTNA
Vincencij, d
Molitve za rajne
Po 21.12. Peter Kanizij, cu
To 22.12. Justina, r
Sr

23.12. Janez Kancij

Sveti večer
Adam in Eva
Pe 25.12. BOŽIČ
Gospodovo rojstvo
Molitve za rajne
Štefan, mučenec
So 26.12.
Dan samostojnosti
Ne 27.12. SVETA DRUŽINA
Janez, apostol
Molitve za rajne

Če 24.12.

Za župnijo
Za dobrotnike
+Jožefa Štempelj, +Štempelj
+ Alojz Žnidaršič
+Marija Rešeta
+Franc O, Marija Žnidaršič
+Marjan Knez
+Zdenka Mirt r. Sporar, pog.
+Ferenc Ćernik, ob smrti
+Ivana Bavrlič, 7. d
+Ljudmila Bizjak , pogrebna
+Peter Stres, O +Stres
+Marta Zupančič, pog. (LJ)
+Robert Bajuk, pog. (CE)
+Franc Pešec
+Anton Kozorog
+Vida Medved
Za župnijo
+Uroš Šunta
+Jože Kantužer, O
+Anton Rožmanec O, Marija
+Jožef Kovač
+Renata Levstik, Alenka Šet
+Zvonimir Kadilnik, O
+Ljudmila Bizjak, 7. dan

Odprta cerkev

Spoved

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

Spovedni dan bo v soboto 19.12., popoldan. Modro je, da se za spoved najavite,
da poskrbimo za spoved brez čakanja.

Bogoslužje

Sveti večeri

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.

Po tradiciji so pred nami trije sveti večeri
(Božič, Novo leto, Trije kralji), ko
pokropimo (pokadimo) domove in molimo
za blagoslov v družini. Ves čas bo na voljo
blagoslovljena voda.

Devetdnevnica

Jaslice

Potekala bo preko spleta. Listki za
devetdnevnico pa bodo na voljo v cerkvi
med tiskovinami.

Predvidevamo, da bo ogled jaslic v naši
cerkvi mogoč, seveda v skladu z vsemi
navodili NIJZ.

Betlehemska luč
Sprejeli jo bomo v nedeljo, 20.12.
Plamen bo na voljo do Božiča. Letos
svečko prinesete s seboj in jo potem
prižgete v cerkvi pri betlehemski luči.

Molitve pri jaslicah
Za župnijo
+Emil Rupnik
+Pepca Andolšek
+družina Gunstek, Androjna
Za župnijo, za družine
+Antonija Romih
+Franc Simončič

Župnija se je preselila na splet! http://zupnija-bostanj.rkc.si/
Prenos bogoslužja preko Facebooka: Župnija Boštanj:
https://www.facebook.com/zupnija.bostanj
2

Božični čas

Darovi
Ob izteku leta je običaj, da darujemo za
t.i. sedežnino. Letos smo sicer klopi zelo
malo uporabljali, vseeno pa bomo
hvaležni za kakšen dar v ta namen.
Prav tako Bog povrni za vse darove, ki jih
boste namenili za trenutna dela na Logu
(prenova zakristije), na Kompolju
(restavriranje oltarja) ali za vzdrževanje
župnije.Ob koncu leta lahko namenite tudi
kakšen dar za duhovnika. Bog povrni!
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