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Napovednik 
 

13.11.  33. nedelja med letom. Evangelij 
na saksofonu, 8h in 10h. Teden 
zaporov. 

17.11. Dekanijska priprava na krst – 
Trebnje, 19h 

20.11. Kristus kralj. Cecilijanka, praznik 
cerkvenih pevcev. Teden Karitas. 
Adventni venčki (za misijone!) 

27.11. 1. adventna. Začetek akcije otroci 
za otroke. Adventni venčki! 

4.12.   2. adventna 
5.12.   Prihod Miklavža, Miklavževa 

tržnica pred cerkvijo (adventni 
venčki), od 16h 

10.12. Priprava na birmo, 2.del (15h-18h) 
 

 Skrb za ureditev cerkve: 
13.11. Dolenji Boštanj 21-30 
20.10. Dolenji Boštanj 31-40 
27.11. Dolenji Boštanj 41-50 

 

 Verouk: 
18.11. 1-4r 
25.11. 5-7r 

 

 Priprave za birmanske botre: 
Dragi botri, rezervirajte si čas, da se 
boste zagotovo mogli udeležiti ene 
izmed vam namenjenih priprav: 
v četrtek, 24.11.2016, ob 19.uri v 
Sevnica (dvorana ob župnišču) 
 

 Miklavž in tržnica: 
V ponedeljek 5.12. je pred cerkvijo 
predvidena Miklavževa tržnica, od 
16h dalje. Pripravlja TD Boštanj.  

Ob 17h po običaju prihod Miklavža. 
Prijave za obdaritev otrok do 
20.11. Po tem datumu prijav ne 
sprejemamo več! 

 

 Koledarji: 
Na voljo: Pratika 2016 (5.50 €), 
Marijanski koledar (2.50 €),  
enolistni koledar 

 

 V krstu prerojeni: 
V krstu prerojeni 
Ajda Gorenc, Radna 10b (23.10). 
Čestitke in veliko veselja! 

 

 Zaspali v gospodu: 
Ljudmila Veselič r. Tomc, r. 08.08. 
1931, bivala Železničarska 23, 
Črnomelj. Naj počiva v miru. 
Svojcem iskreno sožalje. 
Za svete maše je daroval:  
Sin Matko Karol (2). Bog povrni! 
 

Zahvala   

Ob zahvalni nedelji smo se poleg 
zakonskih jubilejev spomnili tudi jubileja 
g. župnika. Ob tej priložnosti smo mu 
izročili mašni plašč. Vsem, ki ste dali svoj 
prispevek in pripravljali to presenečenje, 
se lepo zahvalimo.                            
                                                    Organizatorji 
 
Na zahvalno nedeljo sem bil pripravljen 
na zakonske jubileje. Pa se je zgodil še 
moj jubilej. Tako ste me tisti dan spet 
učili, da ni vse odvisno od mene. 
Hvaležen sem za to. Bog povrni vsem. 

Boštanjski zvon, glasilo župnije  Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098 
Internet stran : 

Izdaja in odgovarja : Fonzi ŽIBERT župnik, Boštanj 16, 8294BOŠTANJ 
 81 - 49 - 710  (031) 665 - 483  alfonz.zibert@rkc.si 

 http://zupnija-bostanj.rkc.si 
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Kaj je šlo narobe? 

 

Ravno v času, ko smo pri bogoslužjih 
izpostavljali sporočilo, da ni vse odvisno 
od nas …, se je zgodila Melania. 
Koliko denarja je šlo v napovedi, 
projekcije, »prerokbe« o tem, kdo bo 
zmagovalec ameriških volitev … V 
posmeh vsem političnim strokovnjakom 
in analitikom (in seveda medijem!) sta 
tu Trump in naša Melania.    
Zdaj so mediji polni pametovanja o 
tem: Kaj je šlo narobe? Med vrsticami 
se ponekod bere nekako takole: Kaj 
smo mediji naredili narobe, da se ni 
izšlo, kot smo želeli? Po domače 
povedano, v tej zgodbi so se mediji 
razkrili kot tisti, ki so hoteli volivcem 
vnaprej prodati rezultat volitev. In so 
jim ga tudi prodali. Pa se tokrat ni izšlo 
(običajno se izide!). Zdaj so mediji in 
financerji medijev razgaljeni. 
Razgaljenaje manipulacija z anketami, 
projekcijami, analizami. Na ves glas je 
izrečeno, kar vsi itak že vemo: da so 
mnenja »strokovnjakov in analitikov« 
ter seveda medijev … odvisna od 
naročnika. 

Žal, to se je pokazalo pri nas na ta 
način, da so nekateri mediji kar 
tekmovali, kdo bo našel več šibkih točk 
pri Melanii. Spet se je tu pokazalo naše 
pregovorno medijsko enoumje in ta 
znamenita drža, ki nas tepe skozi 
zgodovino (pa še ponosni smo na to!), 
da smo tako radi in tako kruti proti 
lastnim ljudem! V zgodbi o Melanii se 
torej lahko največ naučimo o nas 
samih! 
Pred nami je zgodba o Kristusu Kralju, 
zgodba o izteku nekega obdobja. Konec 
cerkvenega leta. Po drugi strani se 
odpira novo poglavje, nov začetek, 
adventni čas. Morda si bomo zaželeli, 
da se konča kakšno enoumje; o sebi, o  
naših odnosih, o pogledu na druge. 
Morda si bomo zaželeli nečesa novega, 
začeti malo čutiti, ravnati in delati po 
občutku, slediti intuiciji in svojemu 
nosu … in ne toliko naročenim »
prerokbam«. 
In sprejeti to logiko, da še zdaleč ni vse 
odvisno od nas. To spoznanje je res 
odrešujoče … adventno. 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 13.11. 33. MED LETOM 
Stanislav Kostka, r Boštanj 8 

Za župnijo 
+Martin in Angela Draksler 
+Jože, Marija Virant in 
Gašper Sporar 

  Evangelij po 
saksofonu Boštanj 10 +Anton, Jožefa Lipar 

+Roman Novšak, O 

Po 14.11. Nikolaj Tavelič, m Boštanj 19 
+starši Lisec, Vinder in 
sorodniki 

To 15.11. Albert Veliki, cu Kompolje 17 +Franc, Marija, Vrtovšek O 
Sr 16.11. Marjeta Škotska, r Lukovec 17 +Alojz Žnidaršič 

   Boštanj 18 
+Marija, Stanko Marolt, 
Janez Šuster 

Če 17.11. Elizabeta Ogrska, r. Boštanj 18 
Vine Naroglav O, Tatjana 
Lubej O, st Banko, Franc 
Gričar, Olga Pompe 

Pe  18.11. P. Bazilik P.in Pavla Boštanj 8 +Vekoslava Rimc O, +Rimc 
So 19.11. Matilda, r   +Franc Simončič 

Ne 20.11. KRISTUS KRALJ Boštanj 8 Za župnijo; +Neža Možic, 
Nika Blatnik, O 

  Adventni venčki Boštanj 10 
+Igor Medved, O 
+Bojan, Stane Novak; 
Žveglič 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 21.11. Darovanje DM Kompolje 17 
+Ljudmila Stegenšek O, 
Alojz, Mihael 

   Boštanj 18 
Pepca Andolšek, O 
Za pokojne cerkvene 
pevce  

To 22.11. Cecilija, mučenka Boštanj 18 
+Viktor Gole O, Jožefa 
Knez 

Sr 23.11. Klemen I., p Boštanj 18 
+Franc in Ivana Povše, 
Tone Dolničar  

Če 24.11. Vietnamski mučenci Boštanj 18 +Zagrajšek 
Pe 25.11. Katarina Aleksandrij. Boštanj 19 +Francka Kračun 
So 26.11. Leonard, redovnik   Po namenu 

Ne 27.11.  1. ADVENTNA Boštanj 8 Za župnijo; +Franc Hribšek 
O, družina Kovač 

  Adventni venčki Boštanj 10 +Anton Rak O, +Rak in Sirk 
+Marija, Jože Mlakar  

   Log 8.30 Po namenu 

Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.  
 Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 19.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 19.00 . 

Obvest i la  

3 

Zapisnik srečanja ŽPS, 10. 
november 2016 

    

1. Uvodoma smo si ogledali projekcijo slik iz 
praznovanja  zakonsk ih  jub i le jev . 
2. Pregledali smo zapisnik pretekle seje in ga 
potrdili. 
3. Ustavili smo se pri dogodkih, ki so se nas 
osebno dotaknili. 
 4. Petje pri maši: pozdravljamo, da otroci in 
ostali sodelujemo, posebej smo veseli 
sodelovanja zakonske in birmanske skupine 
Gospel act in vseh, ki so pripravljeni animirati 
petje. Čutiti je bilo, da je tudi v občestvu več 
sodelovanja. 
5. Vsi sveti. Sveta maša ob 10h je iz 
razumljivih razlogov slabo obiskana. 
Soglašamo, da bodo na ta praznik svete 
maše  (farna cerkev) ob 8h in ob 14h. 
6. Na dekanijskem srečanju (romanju) sta 
nas zastopala dva člana. Podala sta kratko 
poročilo o obisku pri sestrah Matere Terezije 
na Ježici. 
7. Zakonski jubileji: nekoliko bomo prilagodili 
zadnji del, da lahko izven klopi in bolj osebno 
izrazimo voščilo. 
8. Ob godu sv. Cecilije bo po običaju 
Cecilijanka in voščilo pevkam in pevcem. 
9. Seznanili smo se z datumi prihodnjih 
dogodkov (napovednik). 
10. Miklavževanje. Zadnje leto se je znatno 
povečalo število prijav (250!), ob novi situaciji 
vidimo nekaj težav. Sklenili smo: darila so 
skromna, Miklavža ne smemo degradirati, 
prijave pa zbiramo do 20. novembra in nič 
več! 
Srečanje smo sklenili s praznovanjem 
osebnih praznikov.                                 
                                               Zapisala: Franja Povše 
 

Zapisnik srečanja ključarjev 
20.10.2016  

  

Prisotnih  je bilo 9 ključarjev in g. župnik. 
Srečanje je potekalo v znamenju priprave na 
škofovo vizitacijo 27.10.2016. 
Uvodno smo se seznanili s statističnimi 
podatki, razveseljiv je rekorden vpis v             

1. razred verouka in veliko število krstov v 
primerjavi z pogrebi. 
Pregled stanja po podružnicah: 
Boštanj: V glavnem lustru v cerkvi so bile 
žarnice zamenjane z led diodami zaradi 
manjše porabe. Zaradi dobrih izkušenj je v 
načrtu še menjava ostalih žarnic reflektorjev z 
led diodami. 
Nad zakristijo se pojavlja problem 
razkrivanja strehe zaradi vetra in zamakanja 
ob neurjih. 
 Skozi stranska vrata v cerkev in vrata v 
zakristijo je močan prepih, potrebno je 
temeljito popravilo. Na vratih v zvonik je 
potrebno urediti zapiranje. 
Potrebno je obrezati lipo pri cerkvi (se suši), 
bor pri prezbiteriju in oreh, da se ne dela 
škoda na objektih. 
Zaradi povečane varnostne ogroženosti ob 
številnih vlomov v župnišča in napadih v 
zadnjem času, se bodo prednostno v 
župnišču montirala kvalitetna protivlomna 
varnostna vrata, alarmna naprava, po 
potrebi pa tudi še kakšna rešetka na oknih. 
Odprto ostaja vprašanje izvedbe večje 
dvorane v župnišču z združitvijo veroučne 
učilnice in kapele ( in posledično obnove tal v 
pevski sobi), potrebno  strokovno preveriti  
možnost izvedbe in dobiti predračune. 
Lukovec: Zaključena je poslikava 
prezbiterija, v načrtu je izdelava kipov. 
Šmarčna: V načrtu je nabava prtov za 
cerkev. 
Kompolje: Odpadajo  kosi oltarja in barve  
oltarja, kipi so načeti od črvov – potrebna bo 
kvalitetna obnova. V načrtu je izdelava nove 
pločevinaste strehice na križu na pokopališču 
ter brušenje in barvanje vrat v zakristijo. 
Finančno poročilo: Predstavljena je bila  
primerjava prihodkov – odhodkov, virov 
financiranja in namenov porabe sredstev. V 
letu 2016  so tudi skupni stroški in tekoči 
stroški nižji kot v preteklih letih.  Prejet je bil 
zadnji obrok izplačila SOS2E obveznic. 
Župnija in vse podružnice imajo pozitivno 
stanje.  

Pripravil: Aleš Stegenšek 


