Napovednik
 Darovi za svete maše :

Napovednik

+Bizjak Ljudmila: Marjana Podlipnik,
Ivanka Ključevšek, Ana Gunstek,
družina Žužek (2) Mili Šunta z
družino (2 + dar).
Vsem darovalcem Bog povrni!

26.12. Sv. Štefan
27.12. Sveta družina. Božični blagoslov
otrok in družin
Premiera filma: Kraljica miru,
20.00 (FB, splet …)
31.12. Silvester, drugi sveti večer
1.1. Novo leto, Marija, Božja mati, dan
miru
3.1. 2 nedelja po božiču
6.1. Gospodovo razglašenje
10.1. Jezusov krst

Kraljica Miru

 Skrb za cerkev:
27.12. Boštanj 31-40
3.1. Boštanj 41-50
10.1. Boštanj 51-60
Tudi v času izrednih razmer skrbimo
za to, da je cerkev čista in urejena.
Bog povrni!

 Zaspali v Gospodu:
+Bizjak Ljudmila r. Ferlic, r. 09. 10.
1920, bivala Vrh pri Boštanju 8, u.
13. 12. 2020, p. 16. 12. 2020, Boštanj
+Branko Gračner, r. 09. 12. 1955,
bival Jablanica 84, u. 21. 12. 2020,
p. 05. 01. 2021, Boštanj
Gospod, daj rajnim večni pokoj!
Domačim iskreno sožalje!

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj
Internet stran : http://zupnija-bostanj.rkc.si
Izdaja in odgovarja :

Spletna stran:
https://www.kraljicamiru.si
FB: https://www.facebook.com/siposh
YouTube kanal:
https://www.youtube.com/siposh

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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Ned elja, 27. 12. 20 2 0, ob 2 0.0 0
Kraljica miru s Kureščka je zgodba o
pozabljenem kraju in najdeni veri.
Filmska pripoved, ki nam odstira delček
človeškega življenja naše božje matere
Marije in njene prisotnosti v naših
življenjih, tukaj in danes. V dokumentarnem delu se srečamo s pričevalci, ki v
svoji pristnosti posredujejo njim lastne
izkušnje. Igrani del pa prikazuje Marijino
pot; pot preprostega dekleta, ki rodi
Odrešenika ter pot, ki jo vedno znova
odkrivamo - k Mariji, naši materi.



81 - 49 - 710

alfonz.zibert@rkc.si
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Leto zaključujem z občutki o osebni in
duhovni rasti. Za te stvari ni prostora v
dnevnih poročilih, večinoma tudi v časopisju ne, zato imamo nehote občutek, da
osebna
rast
sploh
ne
obstaja.
Imel sem spletni intervju z mlado raziskovalko, ki razvija mobilno aplikacijo o uporabi duhovnosti v vsakdanjem življenju.
Povabila me je k sodelovanju kot
»strokovnjaka« za osebno in duhovno rast.
Jaz pa sem strmel nad njenimi idejami,
kako pripeljati osebno in duhovno rast na
»touchscren«, kot aplikacijo na mobilni
telefon. Odlično, meni to nikoli ni prišlo
na misel
Z mladimi smo v tem letu veliko delali
preko spleta. Od verouka, spletnih
katehez, celotnega oratorija, do naših kvizvečerov in refleksij. Koliko navdušenja in
ustvarjalnosti! In kot rad rečem, ni jim
težko. Oziroma, ko uporabim to besedno
zvezo – zdaj itak ne upam več – me začudeno gledajo, »ej, kaj ti je?!«.
Potem so tu zgodbe, ki so nastale ob spletnem bogoslužju. Nekateri ste se navdušili
nad zgodbami, drugi nad simboli, spet
drugim se je odprl svet bogoslužja.

številka 1

Gospa je pripovedovala: »Celo življenje
se ukvarjam z rožami … Ampak po
mašah z rastlinami je vse drugače.
Zavedla sem se, da nikoli sploh nisem
čutila rož. Pač skrbela sem zanje, ker mora tako biti. Zdaj skrbim zanje, ker jih
čutim…«
Nekateri ste napredovali do neprepoznavnosti. Poznam zgodbo o ženski, ki ji je
bilo vzeto dostojanstvo. Že v otroštvu.
Preko zgodb in simbolov se je v njej odvijala osebna rast, za katero še vedela ni.
Po maši s »Korenino Jesejevo …« mi je
napisala: »Na sprehodu sem s svojim
možem. Čudovito je. Gledam korenine.
Same korenine. Nič mi ni jasno. Od lepih občutkov. Nikoli v življenju nisem
gledala korenin ... Zdaj pa mi govorijo in
jaz
govorim
z
njimi
…«
Mislil sem si, seveda ni mogla videti
korenin, saj jih nikoli ni imela. Zdaj jih
čuti, svoje korenine, zdaj jih vidi tudi v
naravi …
Dobri ljudje, topla zahvala za vse vaše
zgodbe, za vašo osebno in duhovno rast.
Za drugo leto pa, da bi videli korenine!
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Razpored svetih maš
Ne 27.12. SVETA DRUŽINA
Janez, apostol
Molitve za rajne

Za župnijo, za vse družine
+Ludvik Kirar, Podplipnik Alojz,
+Antonija Romih,
+Franc Simončič

Po 28.12. Nedolžni otroci

+starši Vidrih, Možic

To 29.12. Tomaž Becket, m

+Vida Medved

Sr

+Silva Šeško

30.12. Feliks I., pp.

Če 31.12. Silvester, pp.

Za vse rajne 2020

Pe

1.1.

Marija Božja Mati
Novo leto, dan miru

V zahvalo in priprošnjo

So

2.1.

Bazilij, cu

+Antonija Kovač, ob pogrebu
+Silvo Medved

Ne

3.1.

2. NEDELJA PO BOŽIČU

Za župnijo

Genovefa
Molitve za rajne

+Janko Krevel O
+Gašper Sporar O, Marija,
Jože Virant

Po

4.1.

Angela, r

+Branko Gračner, pogrebna

To

5.1.

Emilijana (Milena)

+Branko Gračner, pogreb
+Marija Novšak, ob pogrebu
(Radeče)

Sr

6.1.

Sveti trije kralji

+Alojz Blatnik, Neža Blatnik

Če

7.1.

Rajmund, d

+Anton Kozorog (Boštanj)

Pe

8.1.

Severin Noriški,
opat

+Franc Pešec

So

9.1.

Hadrijan, opat

+Ana Kovač, pogreb
+Antonija Kovač, 7. dan

Ne 10.1. Jezusov krst
Molitve za rajne

Za župnijo
+Milan Tomažin, O
+Alojz Karlič O in starši

Župnija se je preselila na splet! http://zupnija-bostanj.rkc.si/
Prenos bogoslužja preko Facebooka: Župnija Boštanj:
https://www.facebook.com/zupnija.bostanj
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Božični čas
Odprta cerkev
Naša cerkev je odprta za osebno
molitev. Na voljo so svečke pri Marijinem
oltarju. Zadaj so na voljo tiskovine.

Bogoslužje
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.

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

Sveti večeri
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.

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

.Adventna

akcija

Za adventno akcijo (adventni koledar)
boste otroci oddali svoje darove v nabiralnik v cerkvi (pri veroučnih listkih). Starši
otrokom razložite pomen dobrodelnosti in
solidarnosti. Bog povrni!

Dela
Ob koncu leta so potekala restavratorska
dela na Kompolju. Dela se bodo še nadaljevala. Na Logu pa je bila v celoti prenovljena zakristija. Bog povrni vsem, ki ste
pomagali, posebno ključarju g. Branku.
Priporočamo se za darove glede del na
Kompolju in del na Logu, pa tudi za
darove pri vzdrževanje župnije.
Bog povrni!

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.
Ob koncu leta lahko namenite tudi kakšen
dar za duhovnika. Bog povrni vsem, ki se
spomnite na to.

Tiskovine
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.
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