Napovednik
 Posvetitev:

Napovednik
29.3. 5. Postna, Tiha nedelja, prenos ob
10h: Facebook Župnija Boštanj
Radijski misijon, radio Ognjišče,
začetek
30.3. Posvetitev Jezusovemu in
Marijinemu srcu, Radio Ognjišče,
ob 21h
5.4. CVETNA NEDELJA, blagoslov zelenja
in butaric, prenos ob 10h
9.4. VELIKI ČETRTEK, prenos ob 18h
10.4. VELIKI PETEK, prenos ob 18h
11.4. VELIKA SOBOTA, blagoslov
velikonočnih jedil, prenos ob 15h
VELIKONOČNA VIGILIJA, prenos ob
20h
12.4. VELIKA NOČ. Zvonjenje v znamenje
praznika in velikonočni zajtrk ob 8h.
Prenos svete maše ob 10h.

Ljubljanski nadškof, gospod msgr.
Stanislav Zore, v ponedeljek 30.
marca 2020 zvečer ob 21.00 uri
na RADIU OGNJIŠČE po končani
molitvi rožnega venca, posvetil Jezusovemu in Marijinemu Srcu vse
verne Slovence, posebej še bolne z
virusom COVID - 19, zdravstveno
osebje, državne voditelje in druge,
ki pomagajo reševati to težko
situacijo.

 Zaspali v Gospodu:
+Marija Božič, r. 6.10.1961, bivala
Kamenica 6, Šentjanž, u. 19.3.2020,
p. 25.3.2020, Boštanj.
+Jožefa Šaurin r. Virč, r. 02. 08.
1938, bivala Log 83, u. 17.3.2020, p.
20.3.2020, Log.
+Jožef Kovač, r. 13. 02. 1926, bival
Log 5, u. 28.3.2020, p. 31.3.2020,
Log.
Svojcem iskreno sožalje. Naj rajni
počivajo v miru!

 Skrb za ureditev cerkve:
29.3. Dolenji Boštanj 71-80
5.4. Dolenji Boštanj 81-90
12.4. Dolenji Boštanj 91-100
Tudi v času izrednih razmer
skrbimo, da je cerkev urejena.
Bog povrni!

 Svete maše za:

 Verouk:

+Marija Božič: darovala Milka in
Jože. Bog povrni!

Starši ste vabljeni, da skupaj z otroci
predelujete veroučno snov. V
pomoč vam bo spletna stran
župnije Boštanj, kjer boste našli
nekaj dodatnega gradiva.
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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Nekaj manjka danes
Bil sem na poti na Kum. Bila je tista
prva nedelja brez javne nedeljske maše.
Nenavaden občutek. Pogrešal sem
nedeljski utrip. Ministrante in ministrantke. Petje križevega pota. Otroški
kotiček. Vrvež po maši. Nekaj je manjkalo … Na vrhu Kuma me je dohitel
sms:
»Nekaj manjka danes!«
Spomnil sem se na ministrantko, ki je
ob novici, da v nedeljo ne bo maše,
rekla: »Gospod, povejte mi, kaj naj jaz v
nedeljo delam. Sploh ne vem, kako bo
to izgledalo. Ne znam si predstavljati
nedelje brez maše …«
Tehtal sem in tehtal. V normalnih razmerah bi se lahko vsaj temeljito pogovoril! Tu pa sem nekako obvisel v neki
negotovosti. Da ali ne?
Prevagalo je, ko smo imeli videokonferenco z veroučnimi voditelji. Mi je bilo
kar malo nerodno, ko sem videl, kako
obvladajo stvari. Ko smo se pogovarjali
o našem verouku, pa o
oratoriju, so
me vmes še malo poučili o tem, kaj vse
se da preko interneta. Hvala za to.
Tako je prišlo do poskusnega prenosa.
Hvala za odzive, bili so mi dragoceni za
naprej.

In ko sem slišal/prebral nekaj komentarjev po prenosu svete maše, me je prešinilo: Aha, to je!!!

Hvala

Bogu

za

sveto

mašo!

Refren, ki se je ponavljal.
Skrivnost mi je bila razkrita. Začutil sem
jo
Kako hvaležni smo ljudje za sveto
mašo!
Morda se tega zavedamo zdaj – ko jo
imamo samo na daljavo - bolj kot kdajkoli.
Morda se šele zdaj zavedamo.
Gospa mi je po maši 25.3. napisala:
»Težko mi je ob materinskih dneh brez
mame ... A danes sem pomirjena ....
Našla sem notranji mir .... Hvala iz srca
…«
Sad svete maše.
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Razpored svetih maš
Ne 29.3. 5. POSTNA - TIHA
Bertold, red
Po 30.3. Amadej (Bogoljub)

To 31.3. Gvido, op
Sr
Pe

1.4. Ljuba in Irena, m
Frančišek Paolski,
2.4.
pušč.
3.4. Rihard, š

So

4.4. Izidor seviljski, š, cu

Ne

5.4. CVETNA NEDELJA

Če

Po
To

6.4. Irenej Sirmijski š, m
7.4. Janez de la Salle, d
Maksim in Timotej,
Sr 8.4.
m
Če 9.4. VELIKI ČETRTEK
Pe 10.4. VELIKI PETEK
So 11.4. VELIKA SOBOTA

Ne 12.4. VELIKA NOČ

+Z župnijo
+Kurt Štauder, Pavla
Žnidaršič
+Milan Tomažin
+Ivan, Franci Murenc,
Ivica Stanojevič
+Matilda in Rudi Knez
(Log)
+Jožef Kovač, pogrebna
V zahvalo
+Marija Božič, 7. dan
+Marjan Knez
+Albert Piltaver O, Klemen Kovač
Za župnijo
+Slavko Žveglič,
+Žveglič, Novšak
+Živko Poljšak
+Jožef Kovač, 7. dan

Velikonočni prazniki 2020

Radijski misijon

Velika sobota

Škofje vabijo vernike, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljajo
radijski misijon Radia Ognjišče, ki bo
potekal od 29. marca do 4. aprila 2020.

Blagoslov in delitev ognja letos odpade.
Blagoslov jedil bo preko prenosa za
župnijo in vse podružnice. Vabljeni, da
doma sami spoštljivo blagoslovite jedila
(besedila bodo na voljo na spletni strani).
Vigiliji se boste lahko pridružili preko
prenosa. Vabljeni, da se doma bogoslužju pridružite s svečkami.

Cvetna nedelja
Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in
ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo.

+Alojz Guček
+Marija Žnidaršič
Obredi velikega petka
Blagoslov velikonočnih
jedil
Za našo družino
Za župnijo
+Emil Rupnik, družina
Lisec

PRENOS SVETIH MAŠ:
Prenos svetih maš lahko spremljate preko Facebooka.
Od 29.3.2020 bo prenos na Facebooku Župnija Boštanj:
https://www.facebook.com/zupnija.bostanj
Prenosi iz župnije ob delavnikih ob 18.30, ob nedeljah ob 10h
Informacije poiščite tudi na spletni strani župnije: http://zupnija-bostanj.rkc.si/
Prenose lahko spremljajte tudi na drugih povezavah.
https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije
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Obvestila

Veliki četrtek

Velika noč
Škofje vabijo vse vernike (družine) v
Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na
velikonočnem
zajtrku.
Vstajenjska
procesija letos odpade, za bogoslužje
bo omogočen prenos.
Podrobna navodila in molitve (blagoslov
jedil, velikonočni zajtrk) najdete na
spletni strani Katoliške cerkve:
https://katoliska-cerkev.si/
https://katoliska-cerkev.si/navodilaslovenskih -skofov-za-velikonocnepraznike-2020-v-casu-epidemije-covid19

Sveta maša brez udeležbe vernikov
(omogočeni bodo prenosi)

Veliki petek
Obredi Velike petka.
Križev pot ob 15h (Radio Ognjišče)
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