Napovednik
 Birma, obhajilo:

Napovednik

Glede birme obstaja možnost, da
bo kot je bilo predvideno 24. aprila.
Vendar do dokončne odločitve še ni
prišlo. Prvo obhajilo pa bo vsekakor
kasneje, podobno kot je bilo lansko
leto. V vsakem primeru spremljajte
obvestila na spletni strani naše
župnije.

14.3. 4. Postna nedelja. Obletnica
izvolitve papeža Frančiška.
19.3. Sveti Jožef, praznik. Začetek leta
družine.
21.3. 5. Postna – tiha nedelja
25.3. Gospodovo oznanjenje Mariji,
Materinski dan
28.3. 6. Postna – CVETNA nedelja
O oljčnih vejicah, o tem, kako bo
potekal blagoslov na Cvetno
nedeljo …, bodo podatki na
spletni strani.

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.

14.3. Dolenji Boštanj 51-60
21.3. Dolenji Boštanj 61-70
28.3. Dolenji Boštanj 71-80
Tudi v času izrednih razmer skrbimo
za to, da je cerkev čista in urejena.
Bog povrni!

 Teden družine:

 Verouk:
Verouk še naprej poteka 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.

Na praznik sv. Jožefa, 19. marca,
ob 20.00 bo v cerkvi sv. Jožefa v
Ljubljani slovesno odprtje Tedna
družine, s katerim začenjamo Leto
družine, ki ga je razglasil p. Frančišek. S tem dogodkom želimo približati cilje in namen Leta družine.
Vabljeni, da se pridružite dogodku
preko Fb povezave: https://
www.facebook.com/svjozef.si/live

 Zahvala:
Hvala vsem, ki darujete za svete
maše ali za župnijske namene..
Darove lahko prispevate na različne
načine: preko TRR, župnijski
nabiralnik ali osebno. Bog povrni!

Izdaja in odgovarja :
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Sedim za računalnikom. Delamo
preko Zooma.
Da malo predahnemo ... Krajša
gibalna vaja.
Nenadoma se začnejo oglašati
glasovi.
Kako zakrnelo telo imam! Kako
otrdela ramena! Moj vrat! Moje
roke.

Čas epidemije nas je še bolj
prikoval v notranje prostore.
Pomlad, ki kuka skozi vrata, nas
vabi, da po zimskem spancu
razgibamo telo.
In dušo.
Smo v pričakovanju Cvetne
nedelje. Da sledimo Gregorjevi
pomadi. In povabilu.

Človek je bitje gibanja. Življenjski
slog nas je pripeljal do paradoksa.
Po eni strani smo tako mobilni s
prevoznimi sredstvi, po drugi strani
pa znami biti zelo statični. Veliko
pred ekrani in zasloni. Malo težje pa
nam je vzeti pot pod noge in začutiti Gregorjevo.

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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 Priprava na zakon:

 Skrb za cerkev:

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj
Internet stran : http://zupnija-bostanj.rkc.si
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81 - 49 - 710

alfonz.zibert@rkc.si
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Razpored svetih maš
Ne 14.3. 4. POSTNA, Papeška

Po
To
Sr

Dan spomina na žrtve
pandemije
Matilda, kraljica
Molitve za rajne
15.3. Klemen Dvoržak, r
16.3. Hilarij Oglejski, š
17.3. Patrik, škof

Če 18.3. Ciril Jeruzalemski, škof
Pe

19.3. Jožef, Jezusov rednik

So

20.3. Kutbert, opat

Ne 21.3. 5. POSTNA – TIHA
Molitve za rajne

Za župnijo
+Branko Steklasa, O (10)
+Stane, Bojan Novšak,
Novšak, Žveglič
+Živko Poljšak, r.d.
Za zdravje Tatjane
+Anton, Marija Žnidaršič O
V zahvalo, za srečno vožnjo
+Simončič, Gunstek, Oblak,
V zahvalo!
Za vse žive in rajne z imenom
Jože/Jožica
+Jože Ameršek,
+ Franci Žnidaršič
Za župnijo
+Jože Zavrl, Janko Krevel, st.
Kus
+Janez Blatnik O, Neža
in Lojze

Po

22.3. Lea, spok

To

23.3. Rebeka Libanonska, r

+Jože Papež, 30. d

Sr

24.3. Dioniz Palestinski

+Pavla, Maks, Drago
Redenšek

Če 25.3. Gospodovo ozn. Mariji

+Ivanka Povše, Marija Kozinc

+Ivan Murenc O, Ivica Stanojevič O, Franci Murenc O
+Ana Čižmek
So 27.3. Gelazij, š
r. Felicijan ,30. d
Ne 28.3. 6. POSTNA - CVETNA
Za župnijo
+Kurt Stauder O,
Albert Žnidaršič
+Fanika Železnik,
Molitve za rajne
Kristina Pfeifer
+Jože, Marija Virant, Gašper
Sporar
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
Pe
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26.3. Kastul, Evgenija, m

Obvestila
Svete maše
Ker je ob upoštevanju navodil in ob
omejitvi števila možno biti pri sveti maši v
cerkvi, bodo svete maše iz praktičnih
razlogov (policijska ura …) ob 19.00 uri.
Zaenkrat je omogočeno oboje:
prisotnost v cerkvi in prenos preko fb.
V nedeljo, 14. marca 2021, bomo v
Katoliški cerkvi v Sloveniji obeležili
molitveni dan spomina na vse žrtve
pandemije COVID-19.

Sveti Jožef
Jožef je zavetnik umirajočih, saj je ob
predpostavki, da je umrl pred začetkom
Jezusovega javnega delovanja, umrl v
družbi Jezusa in Marije, kar za kristjane
predstavlja idealen način, kako zapustiti
zemeljsko življenje. Jožef je zavetnik
očetov, obrtnikov, delavcev in krščanskih
družin.
Leta 1870 je papež Pij IX. (1846-1878) sv.
Jožefa uradno razglasil za zavetnika
vesoljne Cerkve. Papež Janez Pavel II.
(1978-2005) je leta 1989 objavil
apostolsko spodbudo z naslovom
Odrešenikov varuh (1989), v kateri je
razmišljal o življenju in pričevanju sv.
Jožefa. God sv. Jožefa je v Cerkvi na
Slovenskem slovesni praznik, saj je sv.
Jožef zavetnik slovenskih dežel in
zavetnik novomeške škofije.

Gospodovo
oznanjenje
Na praznik Gospodovega oznanjenja, ki
ga v Katoliški cerkvi obhajamo 25.
marca, praznujemo obisk nadangela
Gabrijela pri Devici Mariji v Nazaretu.
Zakaj je ta praznik nastavljen ravno na
25. marec? Razdalja devetih mesecev
od Jezusovega spočetja do njegovega
rojstva, ki se ga z lepim praznikom
spominjamo 25. decembra, je gotovo
hotena. Toda vprašanje je, kateri datum
je izhodišče za drugega. Sodobni
raziskovalci menijo, da je izhodišče bilo
oznanjenje in ne božič. 25. marec, ki je
pomladansko enakonočje, je v starih
časih veljal za dan stvarjenja sveta in
ravno zato tudi za dan Jezusovega
spočetja, s katerim je bil položen temelj
za novo stvarjenje.
V ljudski pobožnosti se je ta praznik hitro
uveljavil, predvsem z vsakdanjo trikratno
molitvijo angelovega češčenja. Nekdaj je
skoro vsak katoliški kristjan ob zvonjenju
trikrat na dan dejansko za trenutek
odložil svoje delo in zmolil tri
zdravamarije s pristavkom, ki kratko
označuje vsebino skrivnosti, ko se je
druga božja oseba naselila v Marijinem
deviškem telesu in s tem v naročju
č l o v eš k e z g o d o v i n e. K r š č a ns k a
umetnost je rada upodabljala prizor
angelovega oznanjenja Mariji.
Po Marijinem materinstvu je posvečeno
materinstvo vseh mater sveta, zato na
današnji praznik obhajamo krščanski
materinski dan. Na ta praznik obhajajo
god številne žene in dekleta, ki so jim pri
krstu dali ime po Mariji. Oblike tega
imena so neštete .
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