Napovednik
 Razpored verouka:

Napovednik

21.5. 1r-4r, 16h-18h
28.5. 5r-7r
4.6. 1r-4r
11.6. 5r-7r

Leto družine
16.5. 7. velikonočna, ned. sredstev
obveščanja
21.5. Srečanje s starši prvoobhajancev,
po verouku
23.5. Binkošti. Zaobljubljena maša v čast
Mariji Pomočnici, Log, 16
24.5. Marija Pomočnica, Marija
Pomagaj
30.5. Sveta Trojica
3.6. Sv. Rešnje Telo in Kri
6.6. 10. Nedelja med letom
19.6. Sveta birma, 15.00
Žegnanje na Šmarčni bomo prestavili na
mesec junij.

 »Drive in« verouk:

 Birmanci:
22.5. 9h-12h
29.5. Preverjanje

 Zaspali v Gospodu:
+Hermina Gerjevič r. Krašek, r. 04.
04. 1943, bivala Arnovo selo 64a,
u. 2. 5. 2021, p. 7. 5. 2021,Boštanj.
+Alojzija Pešec r. Hrovat, r. 22. 07.
1931, bivala Boštanj 67, u. 13. 5.
2021, p. 18. 05. 2021, Boštanj.
Naj počivajo v miru.
Domačim iskreno sožalje!

16.5. Radna
23.5. Konjsko
30.5. Jablanica
6.6. Boštanj 1-10
Tudi v času izrednih razmer skrbimo
za to, da je cerkev čista in urejena.
Bog povrni!

 Priprava na zakon:
Junij: Sreda, 9. in 16.
Zaradi načina dela v zaključeni
skupini so obvezne prijave!
Podrobnosti na spletni strani.

Izdaja in odgovarja :

Vsi podatki so namenjeni interni rabi Župnije Boštanj
TRR župnije Boštanj : NLB SI56 0237 9009 2348 098

Fonzi ŽIBERT, župnik, Boštanj 16, 8294 BOŠTANJ

(031) 665 - 483
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številka 10

15.45-16.00 prihod
17.45 -18.00 odhod

 Skrb za cerkev:

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

1857



81 - 49 - 710

alfonz.zibert@rkc.si

Imeli smo praznovanje.
In nekje ob deveti uri smo se začeli
poslavljati. Včasih bi vlekli do jutra.
Videlo se je, da so praznovanja zdaj drugačna. Ampak, zame je tale virus prišel
kar prav. Sem bolj družinski človek. Sem
kar rad doma in začel sem se tega zavedati. Ta čas mi je ustrezal. Več sem bil
doma.
Situacija glede Covid-19 se trenutno
umirja. Bogu hvala. Pri vsakem od nas
pušča določena spoznanja. Opažam, da
so nekateri ljudje to krizo vzeli kot
priložnost, da so se zavedli in ovrednotili
tiste stvari, ki jim veliko pomenijo.
Nekatere je ta kriza popeljala v malodušje. Niso se mogli sprijazniti s tem, da se
tukaj ne da prav veliko storiti, globalno
namreč. Spet drugi so se odkrito zatekli k
jezi in iščejo take in drugačne krivce.
Zdi se mi, da je najbolj pomembno pri
vsem tem, da stvari in občutki ne gredo
mimo mene. Da se zavedam. Ne le
dogajanja, ampak predvsem mojega odziva. Ne vidim rešitve v tem, da se samo
odzivam. Če počnem to, bom v tej situaciji vedno samo jezen ali malodušen.

Nekdo nekaj reče, napiše – in jaz se odzovem. Nekdo nekaj naredi in – ekola
moj besni odziv. Verjamem, da odziv ni
zdrava pot, potrebno je delovati. To
pomeni, da sam delujem in to na tistih
področjih, kjer se dobro počutim, kjer sem
živ in kjer osebno in duhovno rastem.
Presenečen sem, kako pogosto ljudje
mislijo, kako so dejavni in aktivni, pa
delujejo na področjih, kjer se sploh ne
počutijo dobro in se samo odzivajo, kjer
so nenehno malodušni, jezni ali celo
obupani.
Temeljno vprašanje, ki ga zastavlja tale
kriza je nedvomno tole: ali se samo
odzivam ali delujem … Ali delam na
drugih (zaradi drugih) ali na sebi.
Resnično vam privoščim normalizacijo v
tem pogledu, dobri ljudje.
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Razpored svetih maš
Ne 16.5.

7. velikonočna
Janez Nepomuk

To

18.5.

Sr

19.5.

Če 20.5.
Pe 21.5.
So 22.5.
Ne 23.5.

Verouk

Na Kompolju se restavratorska dela
bližajo koncu. Dobili smo uradno
obvestilo, da smo na državnem razpisu
uspeli s projektom restavratorskih del.
Zahvala ključarju Alešu za pomoč pri
pripravi dokumentacije, s katero smo se
prijavili na razpis in uspeli. Kljub temu se
priporočamo za drobne darove, saj
bodo dragoceni pri vzdrževanju cerkve
sv. Mihaela - starodavne umetnine v
naši župniji.
Za Topolovec je pripravljena
dokumentacija, da bi pričeli s statično
sanacijo. Tudi tu se priporočamo za
drobne darove, da ohranimo našo
romarsko cerkev.
Bog povrni!

Z voditelji smo bili prijetno presenečeni,
da so se otroci lepo pripravili na
veroučno srečanje. Opazno je bilo, da
so otroci delali doma, posebno to velja
za nižje razrede. Zahvala staršem in
vsem, ki ste otroke spodbujali in jim stali
ob strani pri domačem verouku. Tudi pri
višjih razredih so nekateri zelo lepo
pripravili svoje naloge. Nekateri pa so
dobili naročilo, da dopolnijo stvari.
Prav tako se je dobro izkazal »drive in«
način in ga bomo v tem času še
uporabljali.
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+Franc Blatnik, O
+Jože Papež
+Alojzija Pešec, pogrebna
+Milan Lisec, O
+Alojzija Pešec, pogreb
+Maks, Gabrijela Jošt, O
Po namenu
Za zdravje in za dobre odnose
+Štefka Štempelj
Za zdravje
Za župnijo
+Franc Simončič
Mariji Pomočnici v zahvalo
za srečno vrnitev
+Fani Kodrič
Mariji v zahvalo
+Alojzija Pešec, 7. dan
+Ludvik Kirar, r. d.
Prosta
Vera, Franc, Andrej Dobovšek in sorodniki
+Ana Paskvale, 30. d
+Marija Rešeta r. Kuhar, O
Za župnijo
+Alojz Lisec, Jožefa, Angela,
Alojz Sirk, Angela Rak
+Alojz Gunstek, O

Log

18

+Jožef Kovač

Boštanj

19

+Slavi in Franc Hribar, O

Boštanj

10

Boštanj
Log
Blandina Merten, r Boštanj
Boštanj
Krispin, r
Bernardin Sienski,
Boštanj
d
Krištof, d
Boštanj
Julija (Julka), m
Boštanj
BINKOŠTI
Boštanj
Socerb, m
Boštanj

18
19
15
19

Zaobljubljena MP

Log

16

Boštanj

19

Boštanj
Boštanj
Boštanj

19
19
19

Boštanj

19

Boštanj

19

SVETA TROJICA
Boštanj
Ivana Orleanska, d

8

Boštanj

MARIJA
POMOČNICA
To 25.5. Beda častitljivi, d
Sr 26.5. Fili Neri, d.
Če 27.5. Avguštin Cant., š
German Pariški,
škof

Pe

28.5

So

29.5. Maksim Emonski, š

Po 31.5. Ob. Device Marije
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Obnove

8

Po 24.5.

Ne 30.5.

Za župnijo
+Martin O in Angela Draksler

Boštanj

Nedelja sredstev
obveščanja
Po 17.5. Jošt, s

Obvestila

19
19
8
10

Udeležba pri sveti maši je dovoljena v skladu z navodili
Dovoljeno je ljudsko petje. Upoštevati je potrebno ustrezno razdaljo med verniki.
Omejitev števila oseb ne velja v primeru verske oziroma duhovne vzgoje in
izobraževanja, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti najmanj 1,5 metra.
Podrobna navodila:https://katoliska-cerkev.si/

Srečanje ŽPS, 13.5.
Po dolgem premoru smo se srečali člani
ŽPS, v nekoliko manjši sestavi.
Ustavili smo se pri trenutni situaciji in jo
vsak na svoj način ovrednotili.
Seznanili smo se s predvidenimi
dogodki. Pred nami je praznik Marije
Pomočnice na Logu. Predvideno je, da
ga bomo izpeljali v nekoliko spremenjeni
obliki. Žegnanje na Šmarčni bomo
nekoliko zamaknili. Na Kompolju
trenutno še ne bo svetih maš, saj v cerkvi
še potekajo restavratorska dela. Datum
za sveto birmo je postavljen in upamo,
da se bo zdravstvena slika samo še
izboljševala. Glede prvega obhajila pa je
najprej predvideno srečanje s starši.

Podobno dobro je potekalo tudi plačilo.
Najlepša hvala. Prosimo, da še tisti, ki
plačila še niste uredili, uredite pri
prihodnjem srečanju, da lahko ta del
zaključimo.
Iskrena zahvala voditeljem za njihovo
delo. Vsi skrbimo, da smo testirani ali
cepljeni, da tako lahko za otroke varno
opravljamo svoje delo.

Plačilo
Prispevek je enoten, 20€ (za pokritje
delovnih, liturgičnih zvezkov in
dodatnega gradiva).
Dajte v kuverto, jo opremite s podatki
(ime, priimek in razred) in oddajte
voditelju, da lahko plačilo evidentiramo
ali pa pustite v nabiralniku.
3

