Napovednik
 Zakramenti:

Napovednik

Ko bodo razmere dopuščale in se
bomo lahko spet kolikor toliko normalno srečevali, bodo stekle tudi
priprave na zakramente (krst, obhajilo, birma, poroka). Glede terminov, ki
so izpadli pa velja (priprava na poroko v marcu in aprilu ipd.), da bodo
omogočeni novi termini. Skušali bomo biti kolikor mogoče kooperativni,
da bi načrtovane poroke (in drugi
zakramenti) dobile srečen konec.
Obvestilo o terminih bo na voljo
najprej na spletni strani Župnije
Boštanj.

26.4. 3. velikonočna nedelja
1.5. Jožef delavec, praznik dela
Začetek šmarnične pobožnosti
3.5. 4. velikonočna, nedelja Dobrega
Pastirja
4.5. Sveti Florijan, zavetnik gasilcev
10.5. 5. velikonočna
Zaradi epidemije se v tem času
prestavi/izpade prvo sveto obhajilo
(predvideno 26.4.), žegnanje na
Logu (3.5.)
Od 26. aprila do 3. maja bo potekal
teden molitve za duhovne poklice
pod geslom Duhovni poklic – zaklad
v glinasti posodi (prim. 2 Kor 4,7).

 Skrb za ureditev cerkve:
26.4. Dolenji Boštanj 111-120
3.5. Dolenji Boštanj 121-130
10.5. Dolenji Boštanj 131-140
Tudi v času izrednih razmer
skrbimo, da je cerkev urejena.
Bog povrni!

 Verouk:
Starši ste vabljeni, da skupaj z otroci
predelujete veroučno snov. Glede
na situacijo, jo mirne duše
predelate do konca. V pomoč vam
je spletna stran župnije Boštanj, kjer
boste našli dodatno gradivo.
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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S SONČNE STRANI
Imel je masko na glavi. Videti je bilo,
da ne želi vstopiti. V rokah je imel
kuverto. Ponudil jo je in rekel:

Rad bi, da opravite maše …. Veste, v
tem času gremo ljudje bolj vase … In
spomnil sem se človeka, ki je bil zame res dober…
Zastal je. Bil je vidno ganjen.
Želim, da zanj opravite svete maše.
Tudi na ta način se ga želim spominjati.

Ko sem v petek v krsti gledal mrtvi
obraz pokojnega župnika iz moje domače župnije, sem se spominjal. Spominjal tudi tega, kako se je spreminjal. Zdaj je bil njegov obraz v krsti
tako spokojen in pomirjen.
Tisti, ki ste ga poznali, ste lahko čutili, da je z leti postajal drugačen. Na
Impoljci so mi vedeli povedati, da je
zadnja leta, ko je obiskoval oskrbovance, pogosto koga pobožal. Najprej
niso mogli verjeti. To ni bil on. Navadno je bil precej strog in ostrega
pogleda … Potem, nenadoma nič več.
Zato je bil v krsti videti tako spokojen. Nobene napetosti več.

Kaj je bilo, kaj se je zgodilo, da se je
tako spreminjal.
Ko sva v zadnjih letih kdaj govorila
…, se je spominjal. Delal je neke vrste refleksijo, pogled nazaj. Kakor bi
bil na geštaltu.

Če pogledam nazaj …
Sam imam to izkušnjo, kako pogled

nazaj spreminja. Ampak, pogled s
sončne strani.
Spomnite se na regrat, na njegove
cvetove. Ne boste jih začutili, če jih
ne boste pogledali s sončne
strani. Tako je s spomini.
S tvojimi spomini.
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Razpored svetih maš
Ne 26.4. 3. velikonočna

Po 27.4. Cita; dan upora
To 28.4. Peter Chanel, d
Sr

29.4. Katarina Sienska, r

Če 30.1. Pij V., pp
Pe

1.5. Jožef delavec; d.p.

So

2.5. Atanazij, š cu

Ne

3.5.

Po

4.5. Florijan (Cvetko), m

To

5.5. Juta, spokornica

Sr

6.5.

4. velikonočna
Filip in Jakob, ap

Če
Pe

Dominik Savio,
dijak
7.5. Gizela, opatinja
8.5. Bonifacij IV., pp

So

9.5. Izaija, prerok

Ne 10.5.

5. velikonočna nedelja

Za župnijo
+Ivan, Minka in Frenk
Možic
+Stanko Marolt O,
Marolt
+Anton Bobič, 7. dan
Za dušni mir +staršev Beričič, za zdravje tistih, ki
so jima bili dragi
+Marija Božič, 30. dan
Za močno notranjo
poglobitev v veri,
upanju in ljubezni
+Jožef Kovač (Log)
+Franc O, Frančiška
Lisec
Za žive in rajne farane
+Jožefa Udovč (r.d.),
Alojz Udovč
+Jože Kantužer
Za vse žive in rajne
gasilce
+Alojzije Štaba, 30. dan
+Stanko Marolt, O
+Franc, Ivanka Povše,
Anton Dolničar
+Ana Novak r. Seničar
Za zdravje
+Alojz Žnidaršič (Lukovec), Bojan Androjna
Za žive in rajne farane
+Martin Novšak O,
sorodniki

PRENOS SVETIH MAŠ:
Prenos svetih maš lahko spremljate preko Facebooka:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019185424686

Prenosi iz župnije ob delavnikih ob 20.00
Sprotne Informacije najdete 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
Šmarnice 2020
Šmarnice za otroke Največji dar nas
povabijo v življenje slovenske družine.
Spremljamo jo v teku cerkvenega leta,
ob drobnih radostih vsakdana, pa tudi
v družinskih preizkušnjah in njeni
priprošnji Marijinemu varstvu. »Gre za
resnične zgodbe, ki so se dogajale in
se še dogajajo vsakomur izmed nas.
So zahvala, prošnja, so bolečina srca,
so vzklik veselja in upanja. Predvsem
pa so zgodbe, ki jih je spisalo otroško
srce, v katerem ima Marija prav
posebno mesto.«
Šmarnice boste kot običajno lahko
prebirali tudi na domu oziroma na
podružnici. Bomo v navezi preko FB, da
boste lahko prejeli šmarnično branje.
Niso pa letos predvideni šmarnični
listki.

Letošnje šmarnice bodo zaradi aktualnih
razmer drugačne, mnoge družine bodo
šmarnice prebirale doma, veliko župnij
pa jih bo prebiralo tudi po spletu. Ker
nalepk ni mogoče zbirati, bo pripravljen
plakat, in bo na voljo na običajnih spletnih straneh. Dovolite si, da ste iznajdljivi
in ustvarjalni.
Vsak dan v maju naj otroci pobarvajo del
slike in potegnejo črto od številke 1-31.
Na koncu meseca se bo na plakatu izrisala Marijina kapelica.
Več o tem si lahko preberete na spletni
strani Mavrica:
https://www.facebook.com/
revijamavrica

Za tiste, ki boste šmarnice brali sami, bo
na FB-profilu Mavrice vsak dan objavljena eno črko, da se bomo tako množično
pridružili šmarnicam.

Spomni se, o premila Devica
Spomni se, o premila Devica Marija,
da še nikdar ni bilo slišati,
da bi bila ti koga zapustila,
ki je pod tvoje varstvo pribežal,
tebe pomoči prosil
in se tvoji priprošnji priporočal.
S tem zaupanjem hitimo k tebi,
o devic Devica in Mati,
k tebi prihajamo in pred teboj
zdihujoči grešniki klečimo (stojimo).
Nikar ne zavrzi, o Mati Besede,
naših besed,
temveč milostno nas poslušaj in usliši.
Amen.
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