Napovednik
 Priprava na zakon:

Napovednik

Junij: Sreda, 9. in 16. (19.00)
Zaradi načina dela v zaključeni skupini so obvezne prijave!
Podrobnosti na spletni strani.

Leto družine
30.5. Sveta Trojica
3.6. Sv. Rešnje Telo in Kri
5.6. Veroučna delavnica za
prvoobhajance, 9.00-11-00
5.6. Srečanje s starši prvoobhajancev,
11.00
6.6. 10. Nedelja med letom
6.6. Romanje na Zaplaz, dekanija
Trebnje, maša ob 16.00
10.6. Srečanje s starši birmancev, 19.30
13.6. 11, nedelja med letom
19.6. Sveta birma, 15.00
20.6. 12. nedelja med letom. Sveto prvo
obhajilo, 10.00.
Žegnanje na Šmarčni bo po dogovoru

 Sklep verouka:

 Sklep verouka:
Prilagoditi se moramo na številne
zaključne dejavnosti v šoli. To
pomeni, da bomo verouk za vse
razrede (razen za birmance in
prvoobhajance) zaključili naslednji
vikend: 04. – 06. junija. Razpored je
drugačen kot običajno in upošteva
šolo v naravi, pa tudi en razred v
karanteni. Verjamem, da boste
starši in otroci razumeli situacijo in
hvala za to. Otroci pripravite vse
potrebno za sklep verouka kot
običajno. Pri samem verouku boste
uredili zaključne stvari. Izjemoma
ne bomo imeli zaključka veroučnega leta kot je to običajno, vsak
razred bo zaključil zase.
Ob sklepnem verouku poskrbite tudi
za plačilo (če kdo še ni).
Vrnite tudi spričevalo, če ga doslej
še niste.

Do konca maja bomo še prenašali
maše preko spleta. Čas pa je, da
svete maše spet vrnemo v naravno
okolje, torej v samo živo cerkev.
Gotovo bomo ohranili kakšno obliko
spletnega oznanila, saj so se
pokazali dobri sadovi. Videli bomo
tudi, kako bo s prenosom nedeljske
maše.

 Skrb za cerkev:
30.5. Jablanica
6.6. Boštanj 1-10
13.6. Boštanj 11-20
Tudi v času izrednih razmer skrbimo
za to, da je cerkev čista in urejena.

Izdaja in odgovarja :

leto XXXII

JUNIJ 2021

številka 11

Vesel sem skupaj z voditelji, starši in
seveda z otroci, da so se stvari tako
dobro iztekle in bomo lahko tudi to leto
praznovali prvo sveto obhajilo. Topla
zahvala staršem in otrokom za delo
doma. Posebna zahvala veroučnim
voditeljem za njihovo predano delo.

Pred nami je še nekaj intenzivnega dela.
5.6.2021 veroučna delavnica
(namesto petka): 9.00-11.00
5.6.2021 srečanje s starši, 11.00
Vse prosim, da se v molitvi radi
spomnite otrok, ki bodo prvikrat pristopili
k svetemu obhajilu. In seveda njihovih
družin.

Tudi priprava na sveto birmo se srečno
približuje svojemu zaključku. Zahvala
staršem, birmancem in birmankam za
delo. Posebna zahvala voditeljem,
njihovega dela je bilo zares veliko!
Ob preverjanju se je pokazalo dobro
znanje, nekateri ste zares presenetili.
Dne 10.6. je predvideno srečanje s starši
birmancev, 19.30.
Podrobna časovnica bo sledila, saj je
potrebno uskladiti številne datume in
obveznosti, ki so običajne ob izteku šolskega leta.
Tudi v tem primeru prosim župnijsko
občestvo, da se radi spominjamo letošnjih birmancev in birmank in zanje
molimo. Bog povrni!

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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4.6. 2r: 16-17
4.6. 5r-7r: 17.15-18.15
6.6. 1r in 4r: po maši (11-12)

 Spletne maše:

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

1857



81 - 49 - 710

alfonz.zibert@rkc.si
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Razpored svetih maš
Ne 30.5.

Po 31.5.

SVETA TROJICA
Boštanj
Ivana Orleanska, d

8

Boštanj

10

Za župnijo; +Alojz Lisec,
Jožefa, Angela, Alojz Sirk,
Angela Rak
+Alojz Gunstek O

Log

18

+Mira O, Jožef Kovač

Boštanj

19

Boštanj

19

+Slavi in Franc Hribar O
+Mihaela Judež O, Anton,
Cenko, Matjaž Prosenik

Obiskanje Device
M.

To

1.6. Justin, m

Sr

2.6. Marcelin in Peter

Če
Pe
So

3.6. Sveto Rešnje Telo
Karel Lwanga, m
4.6. Kvirin iz Siska, m
5.6. Bonifacij, m

Log
Boštanj
Boštanj

Ne

6.6. 10. med letom

Boštanj

Norbert, škof
Po

7.6.

To 8.6.
Sr 9.6.
Če 10.6.
Pe 11.6.
So 12.6.

Za zdravje bolnikov

Boštanj

Robert
Log
Newminstrski
Medard, š
Boštanj
Primož, iFelicijan m
Bogumil Poljski, š
Boštanj
Barnaba, apostol
Boštanj
Eskil, mučenec

Ne 13.6. 11. med letom

Boštanj

Anton Padovanski,
Boštanj
r

18
19
19

+Marija Vintar O
+Alojz Blatnik
+Hermina Gerjevič 30d
Po namenu
Za župnijo
8
Za zdravje
+Tinca, Franc Pfeifer O
10
+Udovič Marija r. Lakner O
+Štefanija Štefanič O
19
+Anton Šircelj, Ana in Silva
19 +Alojzija Petek 7d
Po namenu
Za zdravje bolnikov
8
+Ana Paskvale, r.d.
+Anton Kozorog
Za župnijo
8
+Jožefa, Matija Gunstek
+Jože in Marija Blas
10
+družina Rantah

Zaenkrat so svete maše samo v večjih cerkvah, pri nas v farni cerkvi in na Logu.
Verjamem, da bomo kmalu lahko imeli bogoslužje tudi v manjših cerkvah. Hvala za
razumevanje.
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/
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Obvestila
Pričakovano
Povsem pričakovano je, da je z
izboljšanjem zdravstvene situacije spet
oživilo pastoralno delo. Povabim vas k
umirjenosti glede tega, saj je trenutno
predvidenih res veliko krstov in porok.

Poroke in krsti
Glede na zelo raznolike želje in glede na
porast želja za poroko ali krst, bi spet
rad spomnil na logiko glede porok in
krstov v župniji. Sobote so načeloma
rezervirane za poroke. Nedelje so
rezervirane za krste. Če to logiko
upoštevamo, se izognemo nepotrebnim
prilagajanjem glede ure in podobno.
Prav tako ponovimo, da so krsti in
poroke praviloma v farni cerkvi. Včasih je
bilo logistično izvedljivo, da so bile
poroke tudi po podružnicah, ker je bilo
več duhovnikov. Samo en duhovnik pač
ne more istočasno biti na podružnici in
navzoč v župniji. V župniji se namreč
dogaja marsikaj: od oratorija, delavnic,
raznih srečanj .... Povečini je to v bližini
farne cerkve in v tem primeru je stvari
možno kombinirati.
Spomnimo se tudi, da na podružnicah ni
glavnih krstnih simbolov kot je krstna
sveča ali krstni kamen. O samem
pomenu župnijske cerkve pa morda ob
drugi priliki.
Hvala za razumevanje.

Posvečenje
Škofija Celje se veseli in se pripravlja na
škofovsko
posvečenje
novo
imenovanega celjskega škofa msgr. dr.
Maksimilijana Matjaža, ki bo na nedeljo
Svete Trojice, 30. maja 2021, ob 15. uri v
župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata
v Gornjem Gradu.
Glavni posvečevalec bo apostolski nuncij
v Sloveniji msgr. Jean-Marie Speich,
soposvečevalca pa msgr. Martin
Kmetec, nadškof metropolit Izmira, in
upokojeni celjski škof msgr. Stanislav
Lipovšek. Priporočamo v molitev!

Dohodnina
Lepo vas vabimo, da do 31. maja 2021
brezplačno namenite 1 % svoje
dohodnine Katoliški cerkvi. Z namenitvijo
dela dohodnine boste svoj dar namenili
za delovanje naše Cerkve, duhovnikov,
župnij, vrtcev in šol, redovnih skupnosti,
dobrodelnih ustanov ter ohranjanju
slovenske sakralne kulturne dediščine.
Prosimo vas, da svojo izjavo o namenitvi
dela dohodnine čim prej izpolnite
preko sistema e-davkov ali po pošti na
davčni urad preko obrazca. Rok za
oddajo se izteče 31. maja 2021.

Sveti Anton
Padovanski!
Prosi za
nas!
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