Napovednik
Napovednik

 Razpored verouka:
Od 1. do 6.r.: izmenoma ob petkih
od 16.00-18.00
Birmanci (7. in 8.r.) ob nedeljah po
maši
10.9. 1-3r
17.9. 4-6r
19.9. 7-8r
24.9. 1-3r
Verouk bo potekal v skladu z
navodilom: Izvajanje verske vzgoje

12.9. Farno žeganje – Praznik Povišanja
svetega Križa. Svete maše ob 8h
in ob 10h. Pri obeh mašah
darovanje za cerkev. 24. nedelja
med letom. Po tradiciji obhajamo
ČEŠČENJE SRT.
18.9. Stična mladih 2021
19.9. 25. nedelja med letom
16.9. Dekanijska priprava na krst,
Trebnje, 20.00
24.9. Priprava na krst, Boštanj, 19.30h
26.9. Krstna. Žegnanje na Kompolju – v
primeru slabega vremena teden
kasneje!
26.09. Posvečenje novega škofa msgr.
dr. Andreja Sajeta v Mirni Peči
ob
14.30 uri
28.09. Umestitev novega škofa v stolnici
ob 18. uri.

in izobraževanja je dovoljeno pod
pogojem, da osebe, ki izvajajo
versko vzgojo in izobraževanje
izpolnjujejo pogoj PCT. Enako je
pogoj PCT predpisan za
veroučence in udeležence, razen
za otroke do 12. leta starosti.

 Blagoslov oltarja:
Na Kompolju so končana
restavratorska dela – obnova
oltarja sv. Mihaela. Ob žegnanju
bomo prenovljeni oltar blagoslovili.
Sveta maša je predvidena na
prostem. Žegnanjsko nedeljo
bomo predvidoma obhajali 26.
septembra (11.15), v primeru
slabega vremena bomo žegnanje
obhajali en teden kasneje.
Bog povrni vsem za pomoč in
sodelovanje, posebna zahvala
restavratorju g. Alešu Venetu in
njegovi ekipi.

 Skrb za cerkev:
12.9. Dolenji Boštanj 61-70
19.9. Dolenji Boštanj 71-80
26.9.Dolenji Boštanj 81-90
2.10. Dolenji Boštanj 91-100
Bog povrni za skrb pri urejanju
cerkve.

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 SI56 0237 9009 2348 098

Fonzi ŽIBERT, župnik, Boštanj 16, 8294 BOŠTANJ

(031) 665 - 483
4



81 - 49 - 710

alfonz.zibert@rkc.si

1857

leto XXXII

1509

SEPTEMBER 2021

številka 18

SOBIVANJE
Nimamo drugega planeta kot je ta naša
zemlja. In nimamo drugih ljudi kot so
ljudje
ob
nas.
Tako
pač
je.
In tukaj ne pomaga nobeno fantaziranje,
kako lepo bi bilo, če bi živeli na drugem
planetu ali če bi živeli z drugačnimi ljudmi, čudovitimi, seveda!
Zdi se mi, da je družba kot celota zapadla
tej skušnjavi, da smo bolj pametni
oziroma kar naravnost: najbolj pametni.
In da smo začeli verjeti, da drug planet
res obstaja in da res obstajajo drugačni
ljudje. Virtualno je seveda vse to res,
ampak v virtualnem svetu tako ali tako ni
pomembo ali je nekaj res ali ne,
pomembni so všečki. Popularnost. Za
popularnost smo pripravljeni narediti
marsikaj. Tudi delati selfi na severni steni
Triglava. Ali nastopati kjer pač nanese.
Ali začeti svojo vojno proti … čemerkoli
pač. In seveda lagati.
Sprašujem se, kje je tu sobivanje, kje je
tu povezovanje in sodelovanje. Pogrešam
to, resnično. V celotni družbi. In pri
raznih dogodkih, ki se v družbi odvijajo.
In si predstavljam sebe. Če na tem
mestu, kjer sem, začnem recimo neko

ofenzivo proti vsem nevernim, jih
začnem žaliti in zmerjati …, gotovo si bom
čez noč pridobil lepo število všečkov in
privržencev. Seveda tudi nasprotnikov.
Ampak to tukaj ni pomembno. Kajti
pridobim popularnost. In to na podlagi
tega, ker sem širil nestrpnost in razdor. Če
pa bom v miru opravljal svoje delo
župnika v Boštanju, če bom deloval
povezovalno in sodeloval z vsemi ljudmi
dobre volje, to nikogar posebej ne
zanima. Najmanj pa medije in družbo. Pa
vendar je to ključno za delovanje družbe.
Če bi na primer - začeli vsi nergati,
protestirati in jamrati …, hej, hej … taka
družba bo propadla.
Isto je z delovanjem župnije. Najboljše
spričevalo župnije je Sobivanje in sodelovanje. Tako rastemo. Sicer propadamo.
Kakorkoli, sobivati moramo zdravi in
bolni, mladi in stari, cepljeni in necepljeni. Sobivati in sodelovati.
Tudi kaj potrpeti. In ne postavljati front.
Vsi smo na istem planetu, dobri ljudje. In
ne bomo vedno mladi, ne zdravi …
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Razpored svetih maš
Ne 12.9.

FARNO ŽEGNANJE
Boštanj
Marijino ime
ČEŠČENJE SRT

Po 13.9. Janez Zlatousti, cu

8

Za župnijo
+Alojz Lisec

Boštanj

10

+Jože Lindič
+Jožefa Teran r. Štempelj, O

Log

19

+Peter Zupančič, 7d
+Alojz (Slavko) Prah, O

To

14.9. Povišanje sv. Križa

Boštanj

19

+Jožefa Teran, O

Sr

15.9.

Boštanj

19

Za zdravje Marka

Žal. Mati Božja

Če 16.9.

Kornelij in Ciprijan,
m

Pe 17.9.

Robert Belarmino,
Boštanj
škof

So

Po namenu
8

18.9. Jožef Kupertinski, d

Ne 19.9.

25. navadna

+Ana Paskvale
Poročni obred

Boštanj

8

Za župnijo, Za zdravje

Svetniški kandidati Boštanj

10

+Alojzije Štaba

Po

20.9. Korejski mučenci

To

21.9. Matej, evangelist

Po namenu

Sr

22.9.

Mavricij. m

Po namenu

Če 23.9.

Lin, papež

Boštanj

Pe 24.9.

Anton Martin
Slomšek

Boštanj

19

+Alojz Blatnik, O

Sergij Radoneški,
men

Boštanj

8

Za zdravje

26. navadna

Boštanj

8

Za župnijo
+Anton Hrovat, Janko Kuhar

SLOMŠKOVA

Boštanj

10

+Štefka Štempelj

So

25.9.

Ne 26.9.

ŽegnanjeMihelova
Blagoslov oltarja
Po 27.9.

Vincenc Pavelski

Log

19 +Rudi Buršič

Po namenu

Za sosesko - v zahvalo
Kompo11.15 +Anton, Mihaela, Cenko
lje
Judež
Log

19

+Frančiška O, Franc Lisec in
sor.

Udeležba pri sveti maši je dovoljena v skladu z navodili.
Dovoljeno je ljudsko in zborovsko petje. Upoštevati je potrebno ustrezno razdaljo
med verniki. Podrobna navodila: https://katoliska-cerkev.si/
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Obvestila
Stari in novi ŽPS
Že preteklo leto je potekel mandat
članom ŽPS. Toplo se zahvalim za lepo
sodelovanje skozi ves čas. V času
korone smo bili prikrajšani za redna
srečanja, vendar smo glavne stvari
vseeno sproti urejali. Bog povrni za
potrpežljivo delo v izrednih razmerah.
V mesecu septembru je predvideno, da
župnije na svoj način sestavijo novi ŽPS.
Vabim vas, da predlagate kandidate, ki
se vam zdijo primerni (mail, sms). O
sestavi boste obveščeni preko oznanil in
spletnih objav.

Dragi bratje in sestre!
Po naših župnijah bomo imeli izbiro
novih župnijskih pastoralnih svetov, ki
naj bi dali možnost za novo rast
razgibanega pastoralnega življenja v
naših župnijskih občestvih. Hvala
vsem, ki ste doslej sodelovali in hvala
vsem, ki boste sprejeli članstvo za
naprej. Svetniki v ŽPS pomagate s
svojimi darovi graditi župnijo, da bi
postala vsem dostopen vodnjak –
studenec žive vode. Pri njem,
kot slišimo v evangeliju, Kristus s
svojo živo vodo, z besedo in kruhom
življenja krepi vse, ki so duhovno
žejni in lačni.
Člani ŽPS imajo v župniji posebno
nalogo.
Z
župnikom
delijo
soodgovornost, kakšna bo njihova
župnija v prihodnosti.
Ta soodgovornost bo še večja v
župnijah, ki se že in se še bodo

zaradi
pomanjkanja
duhovnikov
združevale ali pridruževale večjim
župnijam. Pri izbiri novih članov ŽPS
moramo biti zelo pozorni na to, da v
osebah, ki jih bomo predlagali za
člane, prepoznamo darove, s katerimi
lahko prispevajo k temu, da bo naša
župnija bolj živa, bolj povezana in bo
težila k temu, da bi bila eno srce in
ena duša.
Iz pisma škofa Glavana

 Zaspali v Gospodu:
+Jožefa Lisec r. Androjna, r. 31. 8.
1930, bivala Lukovec 18, u. 01. 09.
2021, p. 04. 09. 2021, Log.
+Peter Zupančič, r. 30. 5. 1960, bival
Lukovec 7, u. 31. 08. 2021, p. 06. 09.
2021, Log.
Domačim iskreno sožalje. Naj rajni
počivajo v miru!

 Svete maše:
+Jožefa Lisec: Sin Stanko 2, hči
Tončka 2, Liščevi, Impolje, Rupnikovi
1, Novšakovi, Preska, 1, Mirko Hribar
z družino, Petra Tratar z družino,
družina Papež 2, Anica Tramte,
Stanka Ganc, vnuka Peter in Tanja z
družino, vnuk Matej z družino,
nečak Albin z družino, družina
Androjna – Rogačice, družina
Androjna - Lukovec, Jalen vera,
družina Baraga - Brežice, Žnidaršič
Danica, Zupančičevi.
+Peter Zupančič: sestra Lojzka,
sestra Milena, Stanko Lisec z
družino.
Vsem Bog povrni!
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