Napovednik
 Romanje v Rim in Vatikan:

Napovednik

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

1.3. 1. postna nedelja; obred pepelenja
8.3. 2. postna nedelja. Postni nagovor:
g. Miro Bergelj. Romanje na
Brezje, odhod 12.30h
12.3. Srečanje ŽPS, 19.30h
13.3. OŠ Boštanj: Dobrodelni
koncert – Pomladne sanje
15.3. 3. postna nedelja. Papeška.
19.3. Sveti Jožef. Romanje v Rim
22.3. 4. postna. Volitve članov ŽPS.
Blagoslov pohodnikov, Lukovec,
11.30h

 Svete maše:
+Marjan Knez: Sin Uroš z družino
(5), Obolnarjevi iz Janč, sestra Jožica
z družino, brat Ciril z družino, brat
Branko z družino (2), Ana Zorc (2),
Ivan in Hildegarda Šajtegel, Iztok
Šajtegel in Simona Ravnjak (3),
Benjamin Šajtegel z družino,
Barbara Oštir z družino, Lidija
Kovač. Bog povrni vsem za darove,
s katerimi se rajnih spominjamo pri
oltarju.

 Skrb za ureditev cerkeve:
1.3. Dolenji Boštanj 31-40
8.3. Dolenji Boštanj 41-50
15.3. Dolenji Boštanj 51-60

 Priprava na zakon:

 Verouk, ob petkih 16-18h:

Marec: 18. 03., 25. in 26.
marca ob 18.30h

6.3. 1-3r

7.3. Birmanci, delavnica 2 (9-12h)

Priprava zajema tri srečanja (sreda,
sreda in četrtek).
Priprava poteka kot delavnica, v
katero so vključena aktivne vaje in
geštalt pedagoški pristop.
Zaradi narave dela se je na
srečanje potrebno prijaviti!
http://zupnija-bostanj.rkc.si/
news/169/15/PRIPRAVA-NA-ZAKON
-2020/d,Simplex_Detail

13.3. 4-6r

 Volitve ŽPS:
Letos poteče petletni mandat
članom ŽPS. Volitve za novi mandat
bodo na četrto postno nedeljo.
Pogovorite se in razmislite, koga bi
vi predlagali za člana župnijskega
pastoralnega sveta.
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

(031) 665 - 483
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Stari pater
Stari pater se je opiral na palico,
ko je prišepal do oltarja. Začel je
peti tisto pesem:

Grešnikov se nas usmili, spreobrni
nam srce, da bi zvesto te ljubili,
žalovali za dolge.
Začetek postnega časa, Brezje,

maša, stari pater …
Čutil sem, da smo na pravem
mestu.
Navadno sem v vlogi, da sem jaz
tisti, ki dajem kakšno spodbudno
misel. Tokrat pa sem prav čakal
tega patra, da me nagovori. Ne
vem zakaj, drugače mi je, ko
spregovori takle starec – modrec.
In res, ko je spregovoril, je bil že
glas tisti ta pravi. Umirjen, modrosten. Brez hitenja in naglice. Nobene znanosti. Post kot naraven
proces. Notranji, ne zunanji post.

»… Starejši še pomnite, da je bil v
postu poudarek na odpovedi …
Štirideset dni brez mesa, brez plesa
in veselja, brez porok …

Bil je poudarek na zunanjem postu. Tudi danes nas vleče k zunanjemu postu. Ukvarjali bi se s tem
ali bi ali ne bi pojedli košček mesa. V odnosih pa smo nestrpni in
nevzdržni … «
Njegove besede so vlekle k
notranjemu postu; da se me stvari,
ki jih delam, dotaknejo, jih čutim.
Ne da nekaj delam, pa gredo
občutki in odnosi v loku mimo
mene.
Po poti nazaj smo se ustavili pri
Medvodah. Na mestu, kjer smo
imeli pogled na naše najvišje vrhove, pobeljene s
snegom: Triglav,
Grintovec,
Stol
…
To je bil pravi
občutek postnega
časa. Ustaviti se,
občudovati …
In to lepoto vzeti
s seboj.
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Razpored svetih maš
Ne

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

Po

2.3. Neža Praška, d

To

3.3. Kunigunda, ces.

Sr

Boštanj

8

Boštanj

10

Kompolje

18

Boštanj

19

+Anton Starc, družina
Golčar
+Anton Novšak, st. in
sorodniki
+Jožefa, Jože Podlipnik
+Jože Lindič
Po namenu romarjev
+Pavla Železnik,
+Novšak
+Stanko Marolt, Janez
Šuster
+Alojz Guček
Za rajne

4.3. Kazimir, kraljevič

Boštanj

7.30

Če

5.3. Hadrijan, m

Boštanj

19

+Rozalija Žnidaršič

Pe

6.3. Fridolin

Boštanj

19

Za zdravje

So

7.3. Perpetua, Felicita

Boštanj

18

Ne

8.3. 2. postna nedelja

Boštanj

8

Janez od Boga, r

Boštanj

10

Brezje

16

Log

18

Boštanj
Šmarčna
Kompolje

19
18
1830

Za zdravje in v zahvalo
Za župnijo
+Pepca Andolšek
+Franc O, Marija
Žnidaršič
+Pavla Strehar r. Železnik
+Ana Jankovič
Nada Sinkovič, O
+Frančiška, Franc Lisec
+Blaž Zagrajšek
+Jože, Marija Pipan
+Pavla Mandelc, O
Za vse rajne

Boštanj

19

+Živko Poljšak, 30. dan

Boštanj

8

Boštanj

10

Po namenu
Po namenu
Za župnijo
+Jože Zavrl O, Janko
Krevel, +Kus
+Stane Novšak O, Bojan
+Drago Gošte, O

Po

9.3. Frančiška Rimska

To 10.3. 40 mučencev
Sr

11.3. Benedikt, š

Če 12.3. Inocenc I., pp
Pe 13.3. Kristina, mučenka
So 14.3. Matilda, kr
Ne 15.3. 3. postna nedelja

2

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
Postni čas
Postni čas je spokorni čas in obdobje
priprave na veliko noč. Kristjani v tem
času pri bogoslužju in v zasebnem
življenju več premišljujemo o pomenu
Kristusovega trpljenja in njegove smrti
na križu ter o njegovi velikonočni zmagi
življenja nad smrtjo. Pomenljiv vidik
posta je poglobitev osebne povezanosti
z Bogom, sredstva za doseganje tega
cilja pa so poleg molitve in prejemanja
zakramentov sprave in evharistije tudi
odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter
dobra dela oziroma odločitev za dobro.
Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v
dnevu najedli do sitega – je na
pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in
mesnih jedi pa vsak petek v postnem
času. Namen posta ni prvenstveno v
odpovedi določeni hrani in pijači, ampak
v spreobrnjenju srca in doseganju večje
odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji
povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne
sama sebi namen.

Iz pisma pred izbiro
članov ŽPS
Prihaja pomlad in z njo novo življenje v naravo. Po naših župnijah bomo imeli 4. postno nedeljo
izbiro novih župnijskih pastoralnih
svetov, ki naj bi dali možnost za
novo rast razgibanega

SKRB ZA ZDRAVJE
V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila:
Kropilniki z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev naj bodo prazni. Verniki naj
se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo
in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje
z blagoslovljeno vodo.
b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki
opustijo stisk roke.
c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo
prejemajo samo na roko.

pastoralnega življenja v naših
župnijskih občestvih. Hvala vsem,
ki ste doslej sodelovali, in hvala
vsem, ki boste sprejeli članstvo za
naprej. Svetniki v ŽPS pomagate s
svojimi darovi graditi župnijo, da
bi postala vsem dostopen vodnjak
— studenec žive vode.
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