Napovednik
 Zahvala:

Napovednik

Hvala vsem, ki darujete za sedežnino, ogrevanje ali za druge
župnijske namene.
Darove lahko prispevate na različne
načine; preko TRR (na zadnji strani
zvona. Spletna stran), župnijski
nabiralnik ali osebno. Bog povrni!

28.2. 2. Postna nedelja
7.3. 3. Postna nedelja
14.3. 4. Postna nedelja. Obletnica
izvolitve papeža Frančiška.

 Skrb za cerkev:
28.2. Dolenji Boštanj 31-40
7.3. Dolenji Boštanj 41-50
14.3. Dolenji Boštanj 51-60
Tudi v času izrednih razmer skrbimo
za to, da je cerkev čista in urejena.
Bog povrni!

 Zaspali v Gospodu:
+Jože Papež, rojen 03. 02. 1952,
bival Jablanica 38/NHM 25, umrl
17. 02. 2021, p. 23. 02. 2021,Boštanj.
+Ana Čižmek r. Felicijan, rojena 09.
01. 1951, bivala Boštanj 18c, umrla
22. 2. 2021, p. 25. 02. 2021, Boštanj.

 Verouk:
Poteka še naprej preko spleta. Vse
informacije imate na spletni strani
župnije. Veroučni listki so na voljo v
cerkvi med tiskovinami. Voditelji
bodo otrokom in staršem hvaležni
za odzive. Bog povrni.

 Darovi za svete maše ob
slovesu:
+Jože Papež: Milena in Darko
Kosančič, družina Vintar (Lukovec),
sestra Mimica.
+Ana Čižmek: Simona z družino,
Robi z družino in mama, Stanka
Ganc, svakinja Ana Mikša iz Rogaške slatine, teta Pavla Gale iz
Krškega, Ivan Učanjšek, Krško.
Vsem dobrotnikom Bog povrni!
Naj rajni počivajo v miru!
Domačim in svojcem iskreno
sožalje

 Priprava na zakon:
April: Sreda, 14. in 21.
Maj: Sreda, 12. in 19.
Junij: Sreda, 9. in 16.
Zaradi načina dela v zaključeni
skupini so obvezne prijave!
Srečanja se pričnejo ob 19.00 in
potekajo v prostorih Župnije
Boštanj.
Podrobnosti na spletni strani.
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 02379-0092348098

Fonzi ŽIBERT, župnik, Boštanj 16, 8294 BOŠTANJ

(031) 665 - 483
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Znanilci pomladi
Lepo je prebrati kakšno spodbudno
besedo.
Mene je razveselila tale: …
… Hvala za dobre želje in vse
molitve. Zmagali smo. V kratkem
gre na rehabilitacijo. Vesela do
neba in nazaj …
Tu je zgodba s srečnim koncem. In
veliko jih je. Bogu hvala.
Prvi pomladini, znanilci pomladi so
že za nami. Dnevi so občutno daljši.
Tile zadnji pa so bili presenetljivo
topli.
Čeprav je do koledarske pomladi še
kake tri tedne, jo prav veselo in izdatno napovedujejo tudi rastline. In
živali, predvsem ptički s svojim
žgolenjem.
Narava s svojimi daljšimi dnevi, z
več sonca in toplote nas opogumlja.
Želimo si, da bo narava prirezala
krila epidemiji.
Kar pa se lahko učimo iz te situacije
je, da nimamo 100% nadzora nad

življenjem. In to vsemu znanju in
vsej tehnologiji navkljub. Zavedamo
se nemoči. Oziramo se v nebo. V
upanju in pričakovanju.
Narava nam kaže, kakšna naj bo
naša drža. Rastline se vztrajno
ozirajo za soncem, samo poglejte
jih! In kako so potem čudovite!
Ožarjene in polne življenjske moči.
Želim vam, da bi se ozirali za soncem in Soncem.
Življenjska moč bo sledila.
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Razpored svetih maš
Ne

28.2. 2. POSTNA

Za župnijo

Roman, opat
Molitve za rajne

+2 Franca Simončič, Ana,
Terezija Kladič

Po

1.3.

Albin (Zorko), š

V zahvalo za zdravje

To

2.3.

Neža Praška, d

+Jože Papež, 7. d

Sr

3.3.

Kunigunda, ces.

+Frančiška (r.d.), Franc Lisec

Če

4.3.

Kazimir, kraljevič

+Ana Čižmek, 7. d

Pe

5.3.

Hadrijan, m

+Antoni Šmid O in sorodniki

So

6.3.

Fridolin, o

+Franc Brečko, O

Ne

7.3.

3. POSTNA

Za župnijo

Perpetua, Felicita
Molitve za rajne

+Valburga Šalamon, 30. d
+Franc O, Marija Žnidaršič

Po

8.3.

Janez od Boga, r

V zahvalo za zdravje

To

9.3.

Frančiška Rimska, r

+Albert Žnidaršič, 30. dan

Sr

10.3. 40 mučencev

Po namenu darovalca

Če 11.3. Benedikt, š

+Za zdravje in notranjo moč

Pe

12.3. Inocenc I., pp

+Jože Šraj, st. Zavrl, brat,
Trlep

So

13.3. Kristina, m

+Štefka Štempelj

Ne

14.3.

4. POSTNA
Papeška

Za župnijo

Matilda, kraljica
Molitve za rajne

+Branko Steklasa, O (10)
+Stane, Bojan Novšak,
Novšak, Žveglič
+Živko Poljšak, r.d.

Župnija se je preselila na splet! http://zupnija-bostanj.rkc.si/
Prenos bogoslužja preko Facebooka: Župnija Boštanj: (20.00, 10.00)
https://www.facebook.com/zupnija.bostanj
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Obvestila
Poročilo o obnovi
zakristije Log
Poročilo o obnovi zakristije, Log
Obnova zakristije Podružnične cerkve
Najdenja Svetega Križa na Logu se je
začela sredi avgusta leta 2020 in
zaključila sredi februarja 2021. Izvedena
so bila naslednja dela in posegi:
1. Rušenje (betonska tla, okno, omet)
2. Strop. Strop je bil trikrat premazan z
zaščito za les na vodni bazi.
3. Statična stabilizacija. Zunanje stene
so pod stropom med sabo povezane
in povezane s cerkvijo s kovinskim
okroglim železom premera 20 mm.
4. Stene so premazane z emulzijo in
prebeljene s silikatno apneno barvo.
5. Notranji cokl: ometano s cementnim
špricem, poravnano s cementno
malto, obloženo s kamnom.
6. Tla. Podložni beton, hidroizolacija,
termoizolacija, estrih debeline med 5
in 6 cm betona; položena keramika.
Beton in estrih, donacija Gradnje
d.o.o. Boštanj.
7. Okno. Okno je narejeno iz hrastovega
lesa. Les je zaščiten s tankoslojno
lazuro za les belton in beltop.

8. Zunanja vhodna vrata (1992). Z
notranje strani so zaščitene s
tankoslojno lazuro za les.
9. Notranja vhodna vrata (stara).
Dvakrat prebarvana z zaščitno barvo
Tessarol akril emajl.
10. Kredenca (1955). Zunanje in
notranje nevidne površine so
premazane z zaščito za les. Zunanje
vidne površine so premazane s
parketnim lakom.
11. Omara (stara). Zunanje in notranje
nevidne površine so premazane z
zaščito za les.
12. Izvajalci:
Podložni beton, estrih, keramičarska
dela in pleskarska dela: Dejan Savinc,
s.p., Log;
Okno: Peter Kurnik, Log;
Vodenje, usklajevanje in izvajanje del
(statika, oblaganje s kamnom,
izolacije, obnova pohištva, nabave,
pranje in likanje ministrantskih in
duhovniških oblačil): Branko Knez, Log
Obnova kredence: Mirko Makovec in
Branko Knez, Log.
Sesalec: nabavljen zmogljiv in trpežen
sesalec WD4.
Podrobneje na spletni strani.
Pripravil: Branko Knez, ključar

SKUPAJ STROŠEK OBNOVE ZAKRISTIJE: 5.471,60 EUR
1.

Plačala Župnija Boštanj

407,60

Plačano

2.

Odhodki: material, delo

998,00

Plačano

3.

Donacija: material, delo, prevozi

440,00

Donacija

4.

Ure, 381: 29 x 18 € + 248 x 10 € + 104 x 6 €

3.626,00

Donacija

5.471,60
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