Napovednik
 Verouk:

Napovednik

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.

Leto družine
Vsa bogoslužja od Velikega četrtka do
Bele nedelje so brez udeležbe vernikov
Vse praznične dni bo na voljo
blagoslovljena voda
Cerkev je odprta za osebno molitev, za
prejem svetega obhajila
1.4. VELIKI ČETRTEK, spomin zadnje
večerje
2.4. VELIKI PETEK, obredi
3.4. VELIKA SOBOTA:
blagoslov ognja
blagoslov velikonočnih jedil, ob 15h
VELIKONOČNA VIGILIJA, ob 19h
4.4. VELIKA NOČ. Zvonjenje v znamenje
praznika in velikonočni zajtrk ob 8h.
Sveta maša ob 10h
24.4. Sveta birma, prestavljeno!

 Birma, obhajilo:
Sveta birma in prvo obhajilo bosta
prestavljena na bolj ugoden čas.

 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.
Zaradi epidemioloških razmer je
mogoče, da bo prvo srečanje
prestavljeno.

 Skrb za cerkev:
7.4. Dolenji Boštanj 81-90
14.4. Dolenji Boštanj 91-100
21.4. Dolenji Boštanj 101-110
Tudi v času izrednih razmer skrbimo
za to, da je cerkev čista in urejena.
Bog povrni!

 Zahvala:

 Teden družine:
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!

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!
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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Odvaliti kamen
Praznikov se navadno veselimo. Ob
letošnji Veliki noči pa imamo –
podobno kakor lansko leto – mešane
občutke. Želimo si, da bi epidemija
končno že prenehala.
Med temi prazniki ne bo običajnih
bogoslužnih in občestvenih srečanj v
cerkvi. Srečanja in bogoslužja bodo
po t e k a l a v dru žin s k e m kro g u.
Po eni strani bomo prikrajšani ta tiste
občutke, ki jih lahko doživimo samo v
cerkvi. Poslušal sem zgodbe ljudi, ki
spremljajo svete maše preko spleta.
Zgodbe so si povsem edine v tem, da
preko spleta ni isto. Razumljivo, svoje
naredi svetost in zgodovina prostora,
svoje naredi občestvo in seveda osebni
prihod na sveto mesto.
Po drugi strani pa se veselimo
možnosti, ki jih imamo. Odprta cerkev
za osebno molitev. Blagoslovljena voda.
Možnost, da doma sami blagoslovite
velikonočna jedila …
Številne možnosti, da spremljamo
bogoslužje.
Ne gre samo za zunanje obredje in
praznovanje.

Gre za to, da bi Veliko noč ponotranjili.
Velika noč namreč predstavlja moč, vire
moči. Vabljeni smo, da bi preko
velikonočnega obredja in simbolov ponotranjili vire moči.
Še kako jih potrebujemo; na zdravstvenem, psihičnem in duhovnem
področju.
Doživeto Veliko noč, dobri ljudje. Da bi
odvalili tisti kamen, ki vam je pokopal
vire moči.
Aleluja!
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Razpored svetih maš
Po

29.3. Bertold, š

+Alojzije Štaba

To

30.3. Amadej (Bogoljub)

+Jožef Kovač (Log)

Sr

31.3. Modest, škof

+Ludvik Kirar

Če

1.4.

VELIKI ČETRTEK

+Štefka Štempelj

Pe

2.4.

VELIKI PETEK

Obredi

So

3.4.

VELIKA SOBOTA

+Štefka, Franc Vrtovšek

Ne

4.4.

VELIKA NOČ

Za župnijo
+Emil Rupnik,
rod. Janeza Lisec
+Albert Piltaver
+Franc Drobnič
+Matilda in Rudi Knez
Za duše v vicah

Izidor Seviljski
Molitve za rajne
Po

5.4.

Velikonočni pon.
Vincencij Ferer, d

To

6.4.

Irenej Sirmijski š, m

+Ana Čižmek

Sr

7.4.

Janez de la Salle, d

+Tanja Bizjak O, +Bizjak

Če

8.4.

Dionizij, š

Za zdravje in mirno roko

Pe

9.4.

Valtruda, r

+Jože Blas, 30. dan

So

10.4. Domen, š m

+Železnik

Ne

11.4. 2. Velikonočna, Bela

Za župnijo

Božjega usmiljenja
Molitve za rajne

+Anton Marolt
Slavko Žveglič, O

Župnija na spletu! http://zupnija-bostanj.rkc.si/
Prenos bogoslužja preko Facebooka: Župnija Boštanj: (19.00, 10.00)
https://www.facebook.com/zupnija.bostanj
Vsa bogoslužja so brez udeležbe vernikov

Pismo škofov
… Vstopamo že v drugo leto epidemije
koronavirusa in največji spremembi, ki ju
doživljamo in ju moramo sprejeti, sta
veliko omejevanje javnega, družbenega
in cerkvenega življenja ter obračanje
navznoter, v manjše skupnosti in
gospodinjstva, v svoje družine ter v svoje
duše in svoja srca – kakor je Gospod
naročil Petru: »In ti, ko boš nekoč šel
vase, potrdi svoje brate!« (Lk 22,32).
Tako kot ostalo javno in družbeno
življenje se obračajo navznoter tudi naši
verski obredi in naše verske slovesnosti.
Vabimo in vzpodbujamo vas, da vse
velikonočne obrede in slovesnosti, ki so
izvedljive v krogu družin in gospodinjstev, pripravite s preprostim srcem in jih
opravite v krogu svojih domačih.
Zaupamo stroki in oblastem ter se jim
zahvaljujemo za nadčloveške napore, ki
jih vlagajo v omejevanje in preprečitev
širjenja epidemije. Velikonočni čas pa je
s slavjem vstajenja našega Gospoda še
večji vir trdnega upanja in prepričanja v
zmago velikonočnega Jagnjeta, v zmago
krotkosti in potrpežljivosti, v zmago
dobrote in ljubezni: »To sem vam
povedal, da bi v meni imeli mir. Na svetu
boste imeli stisko; a zaupajte, jaz sem
svet premagal!« (Jn 16,33).
Kakor zvečer tistega dne, prvega v tednu,
naj vstali Gospod tudi letos vstopi v vaše
hiše in v vaše domove in vam

prinese velikonočni pozdrav:

»Mir vam bodi!« (Jn 20,19-20).
V skladu z vladnim odlokom škofje
podajamo naslednja navodila:
1. Svete maše z udeležbo ljudstva
so do nadaljnjega odpovedane.
Cerkve ostanejo odprte za
osebno molitev vernikov,
individualni prejem svetega
obhajila in zakrament svete
spovedi. Duhovniki naj
vernikom omogočijo dostop do
blagoslovljene vode za domačo
rabo.
2. Župnijska pisarna in drugi
cerkveni uradi so lahko odprti
za srečanje z eno osebo samo za
nujne in neodložljive zadeve, ki
jih ni mogoče urediti na
daljavo.
3. Zaradi izrednih razmer naj
verniki spremljajo neposredne
prenose svetih maš in prazničnih
bogoslužij po televiziji, radiu ali
spletu iz krajevne stolnice.
Posodobljen spored prenosov je
na voljo na spletni strani
Katoliške cerkve.
4. Škofje določamo, da duhovniki
zvonijo ob običajnih urah tako
med tednom kot ob nedeljah in
praznikih. Na Veliko noč naj
duhovniki zvonijo ob 8. uri
zjutraj in s tem vernike povabijo
k velikonočnemu zajtrku.

Vabljeni, da spremljate bogoslužja:
TV SLO 1, TV SLO 2, TV Exodus, Radio Ognjišče …
2

3

