Napovednik
Napovednik

 Škofovsko posvečenje:
Na dan pred posvečenjem, v
soboto 25. septembra, naj se
zvečer ob angelovem češčenju po
vseh cerkvah vsaj četrt ure
slovesno pritrkava ali zvoni z vsemi
zvonovi. Na dan posvečenja, v
nedeljo 26. septembra, naj se
pri vseh mašah prošnjam za vse
potrebe doda naslednja prošnja:

26.9. Krstna
Žegnanje na Kompolju, 11.15.
Blagoslov prenovljenega oltarja.
26.9. Posvečenje novega škofa msgr.
dr. Andreja Sajeta v Mirni Peči ob
14.30 uri (TV SLO 1)
28.9. Umestitev novega škofa v stolnici
ob 18. uri.
3.10. 27. nedelja med letom.
Rožnovenska
8.10. Srečanje s starši prvoobhajancev,
po verouku, 18.00
10.10. 28. nedelja med letom. Sklep
tedna za življenje.
17.10. 29. nedelja med letom.
Mladinska maša, 10.00.

»Gospod Jezus, naš veliki
duhovnik, vodi našega novega
škofa Andreja, podpiraj ga z
milostjo Svetega Duha, da nas bo
vse uspešno učil spolnjevati Božjo
voljo.«

 Mladinska maša:
Po dolgem premoru se v našo
župnijo vrača poseben praznik mladinska maša. Mladi iz župnije
vas vabimo, da se nam vsako tretjo
nedeljo v mesecu pridružite pri
nedeljski maši ob 10.00, ko bomo
med bogoslužjem skupaj prepevali
mladinske krščanske pesmi in tako
slavili Boga. Vabljeni ste vsi - otroci,
mladostniki kot tudi mladi po srcu
ne glede na leta!
Radi bi se vam zahvalili za izjemen
odziv na prvo ‘krstno’ mladinsko
mašo 19.septembra. Hvala za vašo
pripravljenost in sodelovanje, v
veliko veselje nam je!

 Skrb za cerkev:
3.10. Dolenji Boštanj 91-100
10.10. Dolenji Boštanj 101-110
17.10. Dolenji Boštanj 111-120
Bog povrni za skrb pri urejanju
cerkve.

 Razpored verouka:

Od 1. do 6.r.:
ob petkih od 16.00-18.00
Birmanci: 1.in 3. nedelja po maši
1.10. 4-6r
3.10. birmanci
8.10. 1-3r, (starši, Sv. Obhajilo,
priprava, 18.00)
15.10. 4-6r
17.10. birmanci
Verouk poteka v skladu z navodili
NIJZ.

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

Mladi Župnije Boštanj
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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Prometni ZNAK
Kaj pa je tamle?
Tam je Jezus, je rekla voditeljica in
pokazala tabernakelj.

Eh, Jezus, kakšen Jezus!? Saj ga ne vidim.
To je simbol …

Kaj pa je to simbol?
Prometni znak.
Prometni znak!?
Ko se ti pelješ z atijem v avtu, ati gleda
prometne znake. In tako varno vozi. No,
simbol je tak prometni znak …

Toplo se zahvalim vsem, ki ste bili
zraven. Posebna zahvala pa gre
restavratorju g Alešu Venetu in njegovi
ekipi. Lepo in korektno sodelovanje. Bog
povrni!
Ko bomo šli v naslednji teden, verjamem,
da boste sami zase prepoznavali svoje
simbole – prometne znake.
In njih pomen.
Srečno, dobri ljudje.

Zabaval sem se, ko mi je voditeljica
pripovedovala to veroučno anekdoto.
Čudovita se mi je zdela primerjava
verskih simbolov s prometnimi znakom.
Denimo, križ je en tak prometni znak.
In kot v prometu se lahko zgodi, da
znakov ne gledamo več. Navajeni smo
jih.
Tak prometni znak je vsaka cerkev.
Tak prometni znak je v
septembru
cerkev svetega Mihaela z novo notranjo
podobo. Ena najstarejših tako ohranjenih,
10. stoletje. Imam jo pred očmi, ko čutim
hvaležnost, da je uspel tudi zadnji
projekt: restavriranje glavnega oltarja.
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Za župnijo
+Anton Hrovat, Janko Kuhar
Zlata poroka
+Angela, Anton Rak, Rak, Sirk
+Štefka Štempelj
Za sosesko - v zahvalo
+Anton, Mihaela, Cenko Judež
+Revinšek Ivan in Jožefa, stari st.

Blagoslov oltarja
Posvečenje novega
Mirna peč 14.30 TV - prenos
škofa – TV SLO 1
+Frančiška O, Franc Lisec in sor.
Vincenc Pavelski, ru
Log
19
+Milan Lisec in starši
Venčeslav, m
Boštanj
Za župnijo
Nadangeli: Mihael ... Boštanj
8
Za zdravje
Hieronim d, cu
Boštanj
+Ana Paskvale
Terezija Deteta Jezu+Alojzija Petek r. Podpadec
Boštanj
19
sa
+Štefka Štempelj
Angeli varuhi
Boštanj
19 +Franc Pešec, O
+Angela O, Martin Draksler
27. med letom
Boštanj
8 +Franc Blatnik, Franc Kmetič
Frančišek Borgia, r
+Jože Šraj, O
+Alojz Lisec O, Marija, Anton ŽnidarROŽNOVENSKA
šič; +Jožefa Lisec O, Lisec, Rak
Boštanj
10
Teden za življenje,
+Stanko Šinkovec O, Šinkovec, Kozačetek
drič, Grilc
Frančišek Asiški, ru
Log
15 +Pavla Lisec, pogrebna
Log
19 +Peter Zupančič, 30 dan
Apolinarij, škof
Log
19 +Jožefa Lisec, 30. dan
Bruno, ust. kart.
Konf. Za župnijo
Rožnovenska M B
Boštanj
18 +Matjaž Vrtovšek, pogrebna m.
Boštanj
19 +Sonja Gnidica, 7. dan
Benedikta, m
Boštanj
16 +Matjaž Vrtovšek, pogreb
Dionizij, m
Po namenu
Za župnijo
28. med letom
Boštanj
8
+Marija Jeraj O, Ivan, starši
Petrič in Bratec
Danijel, š
+Emil Rupnik, O; +Pavla O, VlaTeden za življenje, Boštanj
10 dimir
Šteblaj,
Alojz
Karlič
sklep
Alojz Guček, O
+Pavla Lisec, 7. dan
Janez XXIII, pp
Log
19
+Alojz Androjna, O

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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Kompolje
Kratek opis del na glavnem oltarju sv. Mihaela
V letu 2021 je bil obnovljen glavni oltar v
cerkvi sv. Mihaela na Kompolju.
Glavni oltar je slogovno lep baročni izdelek
umetnega mizarstva iz druge polovice 18.
stoletja.
Kipi sv. arhangela Mihaela, angela Rafaela
in angela varuha so starejšega izvora kot
oltar in izvirajo iz 17. stoletja. Vso opremo v
cerkvi je leta 1954 obnovil Hinko Podkrižnik,
kipar in pozlatar, Šentjur pri Celju. Pri obnovi
velikega oltarja na stebriščnih podstavkih se
je našel napis : "Taleist je veliki altar biu naret
1756. Georg Smole, tišlar sim popravlu anno
1809. Malu Mihael Klemen Pinxit anno 1810.
Malu Martin Stopar Anno 1869.Štefic A. 1908
Malu."
Po ureditvi delovnega okolja in postavitvi
odra, smo konservatorsko-restavratorska
dela pričeli z odstranjevanjem površinskih
nečistoč. Sledilo je injiciranje biocida v izletne
luknje ksilofagnih insektov v oltarni
konstrukciji, kipih in dekorativnih elementih.
Po končanem postopku dezinsekcije smo
opravili lokalna sondiranja. Po pregledu
sond z odgovorno konservatorko Natašo

Podkrižnik smo nadaljevali z odstranjevanjem
sekundarnih preslikav do primarne. Oltar je
bil v preteklosti trikrat preslikan, zato je
odstranjevanje sekundarnih poslikav
predstavljalo velik izziv. Po končanem
odstranjevanju preslikav, smo sanirali
manjkajočo kredno-klejno podlogo in
razpoke, ki so nastale zaradi predhodnih
posegov in delovanja lesenega nosilca. Te
smo sanirali z lesom smreke in lipe, kožnim
klejem, kredo, naravno smolo, zlatimi lističi in
drugimi sodobni materiali, kateri so v celoti
odstranljivi - reverzibilni. Na koncu smo
izvedli barvno dopolnitev na mestih
mehanskih poškodb – manjkajoče barvne
plasti smo izvedli s popolno retušo.
Med delom smo redno sodelovali z
odgovorno konservatorko, za kar se ji lepo
zahvaljujem in tako projekt uspešno pripeljali
do konca. Zahvala gre tudi g. župniku za
zaupanje in krajanom za podporo in
razumevanje.
Zapisal: Aleš Vene, akademski restavrator,
konservatorsko restavratorski svetovalec
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