Napovednik
 Volitve ŽPS:

Napovednik

Letos poteče petletni mandat članom ŽPS. Volitve za novi mandat
bodo v mesecu marcu. Več
informacij boste našli na spletnih
straneh. Pogovorite se in razmislite,
koga bi vi predlagali z član
župnijskega pastoralnega sveta.

16.2. 6. nedelja med letom. Blagoslov ob
sv. Valentinu
23.2. 7. nedelja med letom. Grozdetov
pohod
26.2. Pepelnica. Obred pepelenja pri
maši
1.3. 1. postna nedelja; predviden obred
pepelenja
8.3. 2. postna nedelja.
Dekanjsko romanje na Brezje,
popoldan (odhod okrog 12.30h)
19.3. Romanje v Rim in Vatikan

+Živko Poljšak, r. 14. 03. 1955,
bival Radna 7, umrl 8.2.2020,
pogreb 13.2.2020
+Marjan Knez, r. 11. 04. 1953,
bival v župniji Laško,
umrl 14.2.2020

19.3. – 22.3. je prevideno romanje v
Vatikan in Rim. Organizator
romanja je Turizem Toni, kjer dobite
vse potrebne informacije (031 643
338).

Naj rajni počivajo v miru.
Svojcem iskreno sožalje.

 Svete maše:
+Živko Poljšak: žena Zdenka, otroci:
Matevž, Neja in Urška z družinami,
brat Roman z Nado, sestra Vlasta z
družino, teta Julka Svažič z družino,
Žnidaršičevi iz Šmarja, rodbina
Žnidaršič; Mici, Grega in Marija
Simončič z družino, Slavka Bizjak,
Radna, Pavla Vrtačnik, Radna,
geštalt skupina iz Boštanja, geštalt
skupina iz Celja, skupina veroučnih
voditeljev.
Bog povrni vsem za darove, s
katerimi se rajnih spominjamo pri
oltarju.

 Skrb za ureditev cerkeve:
16.2. Dolenji Boštanj 11-20
23.2. Dolenji Boštanj 21-30
1.3. Dolenji Boštanj 31-40

 Verouk, ob petkih 16-18h:
21.2. 4-6r
28.2. počitnice
6.3. 1-3r

7.3. Birmanci (9-12h)

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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 Zaspali v Gospodu:

 Romanje v Rim in Vatikan:

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj
Internet stran : http://zupnija-bostanj.rkc.si
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81 - 49 - 710

alfonz.zibert@rkc.si
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Dostojanstvo
Rada bi odpustila, pa ne morem. Vem,
da sem bila prizadeta. Ampak, vseeno si
želim, da bi lahko odpustila in šla naprej.
To, da ne morem odpustiti me bremeni in
se pučutim, kot bi hodila s težkim
nahrbtnikom.
Razumel sem. To zadevo o nahrbtniku
poznam tudi sam. Sam sem imel veliko
težavo: odpustiti sebi. Odpustiti drugim
mi je šlo lažje. Vsaj tako sem mislil.
V neki skupini smo izvajali zanimivo
vajo. Zavzeli smo držo osramočenosti.
Drže so bile vse mogoče; od zvitega klopčiča, zakritega obraza, do upognjene hrbtenice. Potem so izrečene svete besede:

O d p uš č e n o

t i

j e

…

no: pojdi in ne greši več! Tako običajno
ravnamo mi. Naredimo seznam, kaj je
treba narediti. Tudi seznam, kaj mora
drugi narediti, da mu bomo odpustili, da
bo spet sprejet v naših očeh. Jezus nima
ob srečanju z ženo nobenega seznama,
nobenih zahtev. Najprej ji vrne dostojanstvo in ponos. No, potem res ne rabi
dajati nobenih navodil. Ženska z dostojanstvom in ponosom bo že vedela in
čutila, kaj in kako. Moški prav tako.
Želim vam, da občutite prvotno dostojanstvo. Ne bo šlo s tehniko in naprezanjem.
Sram in ponižanje gresta pregloboko. Pri
dostojanstvu pomaga samo milost.
Pustiti, da ti Bog vrne dostojanstvo.

Nobenega odziva, ne telesa ne besede.
Potem smo zavzeli držo ponosa. Razkorak, vzravnana hrbtenica, čvrsto telo,
dvignjen obraz, povzdignjene roke …

O d p uš č e n o

t i

j e

…

Prav slišati je bilo odzive teles; olajšanje,
zmagoslavje, sprostitev, …
Če si na tleh, ne moreš odpustiti. Odpuščanje je dejanje ponosa in poguma. Zelo
me nagovarja Jezusovo srečanje z grešnico. Ta prizor običajno razlagamo moral1

Razpored svetih maš
Ne 16.2.

6. nedelja med
letom

Boštanj

8

za župnijo
+Pepca Andolšek

Julijana, m

Boštanj

10

+Stane, Antonija Romih
+Milan Bavrlič, 30. dan

Log

18

+Boris Kožar, O

Po 17.2. Silvin, š

Boštanj
To 18.2. Simeon, m

Sr

19.2. Konrad iz Piacenze

Kompolje

Log

19 +Peter Stres
18

Po namenu

15 +Marjan Knez, pogreb

Boštanj

18

+Živko Poljšak, 7. dan

Če 20.2. Sadot in perzijski m.

Boštanj

19

+Slavica O, Betka Rupar
+Alojzija Podlogar, O

Pe 21.2. Peter Damiani, š.

Boštanj

19

+Doroteja Sušinski, 30. dan

So

Boštanj

22.2. Sedež ap. Petra

Ne 23.2.

7. nedelja med letom

Boštanj

8

Polikarp, š.

Boštanj

10

Log

18

Za župnijo; +Franci Vovk O,
Pavle, starši Klanšek
+Marija, Štefan Koštrun, O
+Ana, Matija Kuhar
+Vanja Kopar, O
+Majda Redenšek, O
+Klemen Kovač, r. d.

Boštanj

19

+Nande Železnik, O

18

Po namenu

19

+Franc Simončič O, Ana,
Terezija Kladič

8

Po namenu

Po 24.2. Matija

To 25.2. Valburga, opatinja Kompolje
Sr

26.2.

Za vse rajne

PEPELNICA
Boštanj
Aleksander, Branko, š

Če 27.2. Gabrijel Žal. MB, r.

Boštanj

Pe 28.2. Roman, o

+Terezija Kranjc

So 29.2. Danijel; prestopni d.

+Radica Železnik

Ne

1.3. 1. postna nedelja
Albin (Zorko), š

2

Boštanj

8

+Anton Starc, druž. Golčar
+Anton Novšak, st. in sorod.

Boštanj

10

+Jožefa Podlipnik
+Jože Lindič

Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.
Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 18.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 18.00 .

Obvestila
Pismo za postni čas

Grozdetov pohod

Dve nedelji pred postom beremo postno
pismo. Letošnje pismo obravnava teme:
1. Kristjan je odgovoren državljan
2. Domoljubje
Besedilo bo na spletni strani. Priporočamo.

Vabljeni na drugi pohod po poti blaženega
Alojzija Grozdeta in mučencev Mirnske doline, od Mirne do Šentruperta, ki bo v nedeljo,
23. 2. 2020, po končani sveti maši, ki se začne ob 10.30, z začetkom pod župnijsko
cerkvijo Sv. Janeza Krstnika na Mirni. Pohod
se organizira ob spominskem dnevu najdenja trupla blaženega Alojzija Grozdeta. Pretežno položna pot, ki je skupaj dolga okrog
13 km, nas bo vodila iz Mirne do križa za
Vejeršco ter čez Veselo goro in Škrljevo do
pokopališča v Šentrupertu in nazaj na Mirno.

Ker letos mineva trideset let od prelomnega
leta 1990, ko se je v Sloveniji zgodilo več
dogodkov z zelo daljnosežnimi posledicami
za naš narod in nastanek naše države, želimo spregovoriti o naših krščanskih dolžnostih do naroda in države, še posebej o naši
dolžnosti domoljubja in odgovornosti za
skupno dobro v naši domovini.

Prve svobodne in demokratične
volitve, demokratično izvoljena vlada in
plebiscit so bili odločilni državotvorni
dogodki, na katere ne smemo pozabiti. Že
človek kot posameznik hote ali nehote živi
iz tega, kar je doživljal v preteklosti.
Podobno velja tudi za naše skupnosti.
Družina ohranja spomine na rodove, ki so
živeli poprej, enako velja za župnije, kraje
in vasi. Cerkev živi iz zgodovine odrešenja, zato se vsako leto z različnimi praznovanji spominjamo enkratnih dogodkov, ki nas še danes zaznamujejo: Jezusovega rojstva ob božiču, njegove smrti in
vstajenja ob veliki noči in prihoda Svetega Duha ob binkoštih. Podobno tudi narod ali država obuja spomine na svoje
ustanovne dogodke.
Domoljubje ni nič drugega kakor povsem
upravičena in potrebna narodna zavest,
ko vemo, kdo smo, od kod prihajamo in
kaj moramo tudi v prihodnosti biti in
ostati. Zrel človek se veseli svojega življenja, je ponosen in vzravnan, sebe sprejema in pričakuje, da ga sprejemajo in
spoštujejo drugi. K tej spoštovanja vredni
vrednoti spada tudi njegova vera. Enako
velja za njegovo pripadnost narodu in
državi, katere državljan je. Ne samo da to
pričakovanje nikakor ni pretirano, ampak
je celo nujno potrebno, da v zdravi narodni samozavesti in ponosu vzgajamo tudi
mlade rodove. (odlomki iz postnega pisma za 2020

Priprava na
sveto birmo
Mladi sedmega in osmega razreda se pripravljajo na sveto birmo v letu 2021. Delo z
njimi poteka
na dva načina:
1. birmanske skupine (pevska, ministranti,
kateheti, aranžerji)
2. birmanske delavnice (določene sobote)
Povečini mladi lepo sodelujejo. Bo pa letos
prvič, da je kakšno ime umaknjeno iz
seznama pripravnikov na birmo, ker pač več
mesecev ni nobenega odziva.
Hvala staršem za podporo, vsem voditeljem
skupin pa za sodelovanje in pomoč.

Srečanje ŽPS,
13.02.2020
Najprej smo naredili refleksijo na preteklo
dogajanje. Posebno so odmevali naslednji
dogodki: licitacija na Okiču, Svečnica,
blagoslov svetega Blaža in skrb za zdravje,
pohod svetega Jurija.
Seznanili smo se s pismom naših škofov
glede pogrebnega obreda. Soglasni smo, da
je za kristjane vsebinsko najbolj primerna
klasična oblika pogreba. Smo si pa zastavili
vprašanje, kaj se dogaja s celotno družbo in
našim krščanstvom oziroma , da so pogrebi
in vse v zvezi z njimi manj osebni kot nekoč.
Pripravil: Urban Udovč
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