Napovednik
Napovednik

 Očenaši:
 Poleg molitev je po namenu

14.11. 33. nedelja med letom. Teden
zaporov, začetek
17.11. Dekanova vizitacija v župniji
17.11. Srečanje ključarjev, 19.00
18.11. Priprava na krst, Trebnje, 19.00
21.11. Kristus Kralj, sklep cerkvenega leta
22.11. Sv. Cecilija, zavetnica cerkvene
glasbe in pevcev
27.11. Srečanje predstavnikov ŽPS, Novo
mesto, Baragov zavod, 9.30
28.11. 1. adventna – Nedelja Karitas

očenašev opravljenih več svetih
maš. Bog povrni vsem, ki se na ta
način spominjate rajnih ob
prazniku Vseh svetih.
Nameni: +Novšak Martin, +Novšak,
+Andolšek, +Brečko, +Zalašček,
+Vidic, +Pešec, +Beršnjak, +Zavrl,
+Šoštarič, +Martin Zorc. Naj
počivajo v miru!

 Sv. Cecilija:
V 15. stoletju so začeli sv. Cecilijo
častiti kot zavetnico glasbe, ker
je, kakor pripoveduje pasijon, na
poročni slovesnosti v svojem srcu
opevala Boga. Našim organistom,
pevcem in pevkam, čestitke ob
prazniku.

 Skrb za cerkev:
14.11. Konjsko
21.11. Jablanica
28.11. Boštanj 1-10
5.12. Boštanj 11-20
Bog povrni za skrb pri urejanju
cerkve.

 Razpored verouka:
Verouk smo zamaknili za nekaj
časa v upanju, da bo zdravstvena
slika kmalu boljša.
Morebitne spremembe boste našli
na spletni in FB strani župnije.
Hvala za razumevanje.
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
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Obzorje
Gledal sem za njo, upognjena in
rahlo sključena pod težo let je odhajala.
Milo se mi je storilo. Potrebovala je
samo to?
Izrekla sva samo nekaj stavkov.
Potem je vstala, oči so se ji svetile,
na obrazu se ji je risal nasmešek.
»Hvala z a do bro besedo. «
Bil sem zbegan. Skušal sem se
spomniti, kaj sem pravzaprav
rekel. Hipoma mi je postalo jasno.
Ne gre za vsebino. Ne gre za to, da
sem povedal nekaj pametnega. Šlo
je
samo
za
odnos.
»Dobra beseda je več vredna kot bi
mi kdo dal ne vem kaj … Ja. Hvala
za dobro besedo.« V ozadju je bilo
čutiti: »Hvala za lep odnos.«
H va la
z a
obzor je.
Po nekaj urah še kar premlevam
njeno misel. In se zavedam, kako v
trenutni situaciji ljudje hrepenimo
po dobri besedi. Toliko slabih
besed, ne pomnim, da bi bilo v katerem obdobju izgovorjenih. Toliko
slabega odnosa. Do vsega.

Problem obzorja. Ozkega obzorja.
Berem Moja hoja na Triglav . Avtor
Janez Mencinger, umrl pred dobrimi
sto leti v Krškem, kjer je tudi pokopan.
Izpisal sem si:
Čim ožje je človeku duševno
obzorje, tem širša mu je osebna
razdražljivost.
Genialen stavek.
Ko si ljudje malo razširimo obzorje, postajamo bolj spravljivi, manj napadalni.
V tem času ne potrebujemo razdražljivih ljudi. Potrebujemo ljudi, ki bodo
delovali pomirjujoče. Ljudi s širokim
obzorjem.
Privoščim vam, da boste kdaj slišali:
»Hvala za lepo besedo.«
Tako malo je treba … Srečno. Ostanite
zdravi! In s širokim obzorjem.
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Razpored svetih maš
Ne 14.11.

33. med letom
Lovrenc Irski, š
Teden zaporov

Za župnijo; +Jože O, Marija
Virant, Gašper Sporar;
+Martin Angela Draksler
+starši, bratje Možic
Boštanj
10
+Marija, Jože Mlakar
+Milan Kragl, O
Log
18
+Ludvik Kirar, O
+Stanko Levstik, Jožica
Šmarčna 18
Lakner, Bernarda Košar
Boštanj

Po

15.11. Albert Veliki, cu

To

16.11. Marjeta Škotska, r

Sr

17.11. Elizabeta Ogrska, r Boštanj

Če 18.11. P. Bazilik P.in Pavla
Pe 19.11. Matilda, r

Boštanj
Boštanj

So

20.11. Edmund, kralj

Boštanj

Ne 21.11. KRISTUS KRALJ

Boštanj

Darovanje Device
Marije

Boštanj

8

Srečanje ŽPS,
11.11.2021

18

Srečanje je potekalo v znamenju
zaskrbljujoče zdravstvene situacije, ki
vpliva tudi na delovanje župnije.
Od zadnjih dogodkov smo s
hvaležnostjo izpostavili:
- obhajanje praznika Vsi sveti
- duhovni vikend za mlade
- zahvalno nedeljo in zakonske
jubileje. Jubilejev se je udeležilo 15
parov.

Še prosta
Po namenu očenašev
+Rodbina Berglez, Galuf in
12
Debelak
Za župnijo; +Neža Možic,
8 Nika Blatnik O
+Pepca Andolšek, O
+Marija O, Franc Žnidaršič
10 +Darinka Kopar, O
+Cerkvene pevke, pevce
+Alojz Knez O, Alojzija, Loj18
zek, Mirko in Marjan

22.11. Cecilija, mučenka

To

23.11. Klemen I., p

Sr

24.11. Vietnamski muč.

Boštanj

18

Katarina
Če 25.11.
Aleksandrijska, m

Boštanj

18

Pe

26.11. Leonard, r

Boštanj

18

So

27.11. Virgil Salzburški, š

Boštanj

Katarina Laboure,
r

2

Šmarčna

Boštanj
Boštanj

Za zdravje

8

Po

Ne 28.11. 1. ADVENTNA

Log

Obvestila

18 +st. Vidrih in Bernardka
+Marjana Kavaš, O
+Franc, Ivana Povše, Tone
Dolničar
+Marija Udovč O
+Anton Žnidaršič
Za mir in razumevanje
8

Za župnijo

10

+Drago O, starši Redenšek, +Urbič
+Fani Kodrič, Katarina,
Karel Grilc, +Grilc

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/

Odprli smo vprašanje verouka v
zaostrenih razmerah in pozdravili
odločitev o odpovedi/zamaknitvi.
Zaradi negotove situacije nismo
načrtovali posebnih dogodkov vnaprej.
Glede Miklavževanja smo pustili stvari
zaenkrat odprte. Se pa bolj nagibamo
k odpovedi oziroma k temu, da
pripravimo enotno simbolno darilo, ki
ga starši vključite v obdarovanje doma.
Končno odločitev glede tega bomo
sprejeli do konca prihodnjega tedna. O
tem boste obveščeni preko spletne in
FB strani.

Duhovni vikend
animatorjev in
katehetov
Od 29.-31.10. smo se animatorji oratorija
in kateheti župnije Boštanj odpravili na
duhovni vikend v Leničev dom. Skozi
celoten vikend smo sodelovali pri
različnih aktivnostih, s katerimi smo skozi
prizmo geštalta in vere odkrivali svoj
notranji svet. V soboto smo se udeležili
tudi posebne maše, ki je potekala v
popolni temi, in se zahvalili za tako
čudovit vikend. Najbolj pogumni pa so
se, kljub nizkim zunanjim temperaturam
(beri: 2 stopinji celzija), kopali v
naravnem toplotnem vrelcu v bližini
Leničevega doma. Našli pa smo tudi čas
za sprostitveni večer, kjer sta se dve ekipi
pomerile v televizijski igri Minuta do
zmage. Duhovni vikendi so vedno
enkratno doživetje, še posebej, če
trenutke deliš s tako čudovitimi mladimi,
ki sodelujejo v župniji.
Sara Praznik

Praznik pevcev
Ob godu svete Cecilije topla zahvala in
čestitka našim organistom, pevcem in
pevkam. Običajno praznovanje bo
verjetno odpadlo oziroma ga bomo
obhajali, ko bodo razmere bolj
prijazne našemu zdravju.
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