Napovednik
Napovednik
10.12. SPOVEDOVANJE, ob 18h
Priprava na birmo, 2 del,
popoldne
11.12. 3.adventna. Sveta maša le ob
10h!
16.12. Devetdnevnica, začetek
18.12. 4. adventna. Betlehemska luč.
24.12. Prvi sveti večer (pokropimo,
pokadimo domove)
Žive jaslice, Šmarčna 18h
25.12. Božič. Polnočnica. Maše še ob 8h
in ob 10h. Po običaju ofer.
Božični koncert MePZ, farna
cerkev, 18h
Žive jaslice, Šmarčna 18h
31.12. Drugi sveti večer (pokropimo,
pokadimo domove)
1.1.
Novo leto
8.1. Jezusov krst. Otroški ofer, otroci za
otroke

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

Za adventom otroci kot običajno
vstopajo v akcijo otroci za otroke.
Adventni koledar so prejeli pri
Miklavžu ali pri bogoslužju.
Adventno akcijo bomo sklenili na
praznik Jezusovega krsta.

 Adventni venčki:
Z adventnimi venčki smo zbrali 440
Eu. Hvala Danici in vsem, ki ste
sodelovali pri tem projektu. Hvala
tudi za druge darove, ki so bili ob
tem zbrani, namenjeni bodo za
misijone.

 Zaspali v Gospodu:

18.12. Dolenji Boštanj 71-80
25.12. Dolenji Boštanj 81-90
01.01. Dolenji Boštanj 91-100
08.01. Dolenji Boštanj 101-110

 Verouk:
16.12. 1-4r
23.12. 5-7r
6.1. 1-4r

+Peter Pešec, r. 6. 4. 1942, bival
Apnenik 3b.
Dar za cerkev: Zofi Simončič, Matija
Lisec z družino
+Juraj Šlogar, r. 10.2.1947, bival Log
116a.
Za svete maše: brat Branko, Milan
Lisec z družino, Anka z družino,
družina Erjavec, družina Buršič.
Naj rajni počivajo v miru. Svojcem
iskreno sožalje

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Izdaja in odgovarja :
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 Adventna akcija:

 Skrb za ureditev cerkve:

Internet stran :
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http://zupnija-bostanj.rkc.si

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

leto XXVII

DECEMBER 2016

številka 24

00.00
»To je edino, česar se otroci še
bojijo!«
Tako je …, vsako leto je kakšen
zaplet, ki se navezuje na »parklje«.
Po »defaultu« je tam, kjer so parklji,
nered.
Ko sem pred leti v skupini staršev
povedal, da bi bilo pametno »parklje«
ukiniti, me je presenetil odziv. In
odgovor: »To je edino, česar se otroci
še bojijo!«
Pa postavimo te »parklje« v kontekst.
Postavljeni so v adventni čas. To je
čas »dolge« teme. In tema je seveda
simbol strahu, kaosa, zmede. V temi
vidimo stvari popačeno. In popačene
stvari so v resnici strašne. Lahko se
poigramo z množično simboliko:
parklji so črni, angeli beli; parklji z
verigo, angeli z volno; parklji od
spodaj, angeli od zgoraj, itd …
V adventu smo soočeni s tisto
prastaro bitko med temo in svetlobo,
med dobrim in zlom, med parklji in
angeli. V dolgih adventnih nočeh se
zdi, da parklji in tema prevladata.

Prav ta kaos odpira v nas hrepenenje
po luči, svetlobi, ko vidimo stvari
takšne kot so. In sredi najtrše noči …
Opolnoči (00.00), ki je simbol strahu praznujemo. Praznujemo zmago nad
temo.
Drugi vidik je mesec obdarovanja.
Miklavž, darovi pod smrekico,
novoletna darila … Od kod ta
navada?
Ljudje so se včasih zavedali, da so z
lučjo sredi noči prejeli najlepše darilo:
rojstvo Božjega sina. To je darilo
vseh daril. Tudi sami so želeli biti del
te zgodbe, zato so »uvedli«
obdarovanje kot odsev Božjega
obdarovanja.
Te dni sem poslušal zgodbo o tem, da
je ves svet pod oblastjo hudiča in v
njegovih »parkljih«. Pravzaprav bi to
bilo čisto res … Če ne bi bilo Božiča!
Dobri ljudje, res se lahko radujemo …
obdarujemo, od veselja, ker smo
obdarovani z LUČJO sredi najgloblje
teme … Vesel Božič! In srečno v pot
v svetlobi svete noči ...
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Razpored svetih maš
So 10.12. SPOVEDOVANJE
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18 !

Ne 11.12. 3. ADVENTNA

Boštanj

10 !
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4. ADVENTNA
Vunibald, o

Boštanj
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LUČ MIRU

Boštanj
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19.12. Urban V. pp.
20.12. Evgen mučenec
21.12. Peter Kanizij, cu
22.12. Justina, r
23.12. Ivo, š

Log
Boštanj
Boštanj
Boštanj
Boštanj
Boštanj
Boštanj

8.30
17
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18.30

Boštanj
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Boštanj
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Boštanj

8

Topolovec

10

Boštanj

17

Boštanj
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Ne 18.12

Po
To
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Lucija, m
Janez od Križa, cu
Marija di Rosa, r
DEVETDNEVNICA
Lazar in Betanije

Log
8.30
Kompolje 17
Boštanj
18

So 24.12. Sveti večer
Ne 25.12. BOŽIČ

Po 26.12. Štefan, mučenec

To 27.12. Janez, apostol
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+Peter Stres
+Marija, Jože Zavrl O,
Marija Šoštarič O,
Stanislav Možic
Za župnijo
+Angela, Anton Lisec,O
Po namenu
+Štefanija Vrtovšek
+Jure Šlogar, 7d
+Pepca Andolšek
+Terezija Ganc
+Barbara Murenc
Devetdnevnica
+Franc Povše
Za župnijo
+Pavla Gunstek O in
Polde
+Boris Pernovšek
+Rozika Škrajnar, 30d
Po namenu
+Pepca Andolšek
+Franc Simončič
+Slavi Šlogar
+Anton Lisec
Devetdnevnica
+Miloš Hočevar, O
Molitve pri jaslicah
+družina Papež, Železnik,
Marija Mirt
+za župnijo
+družina Štempelj
+Janez Vidrih in starši,
Milka, Erni Pinterič
+Gunstek, Androjna
+Korez
+Olga Kozole O, st.
Kozole, Drstvenšek, Leon
Henigman, Renata
Drstvenšek
Pešec Peter, 30d

Obvestila
Zapisnik srečanja ŽPS
8.12.2016
1. Refleksija ob slikah Miklavža, angela in
hudiča.
2. Pregled in potrditev zapisnika pretekle
seje.
3. Miklavževanje je bilo »super«. Zahvala
vsem sodelujočim.
4. Betlehemska luč bo na voljo na 4.
adventno.
5. Razno: Govorili smo o dogodkih ob
božičnem praznovanju, o koncertu 6.
januarja, o vabilu mladim, da se
pridružijo pevskemu zboru … O petju pri
maši, da bi bila kdaj po obhajilu
namesto pesmi primerna tihota.
Seznanili smo se z dekanijskim
romanjem prihodnje leto (po poteh
Matere Terezije), pripravili pa bomo tudi
župnijsko enodnevno romanje.
Pripravila: Franja Povše

Kralja, ki prihaja...
Pred Božičem bo po običaju božična
devetdnevnica, posebej vabljeni otroci in
starši. Procesijo z lučkami obhajamo kot
spomin na pot, ki sta jo prehodila Jožef
in Marija. Kadar ne morete priti,
devetdnevnico lahko opravljate tudi
doma.
Ne pozabite tudi na svete večere. Prvi je
božični večer, ko molimo za blagoslov v
hiši in družini (ob tem pokropimo/
pokadimo domove).
Tudi betlehemska lučka nam lahko
pomaga h globljemu doživetju praznika.

Miklavž se zahvaljuje
Miklavž se zahvaljuje sponzorjem in
vsem, ki ste pomagali pri pripravi
praznovanja.
Sponzorji: GRADNJE D.O.O., KOMUNALA
D.O.O. SEVNICA, OBČINA SEVNICA, KS
BOŠTANJ, MARINKA DOLNIČAR, SILIKO D.
O.O., TERMOGLAS D.O.O., DRUŽINA
POLJŠAK …
Organizatorji ...
Ana Kramperšek, Franja Povše, Sara
Praznik, birmanci, Marjetka Udovč, drugi
sodelavci pri programu ... Bog povrni
vsem!

Investicije
Kot smo navedli že v prejšnji številki
glasila, je pred nami kar nekaj investicij:
obnova oltarjev, novi lustri … Nekateri
ste se zelo hitro odzvali, tako lahko nove
lustre pričakujemo že pred Božičem.
Vabim pa vse, da po svojih močeh
darujete v ta namen. Med večjimi
investicijami v tem času bo tudi toplotna
črpalka. Bog povrni za vaše darove, ki so
lahko namenski za določeno stvar ali pa
preprosto dar za cerkev.

Kralja, ki prihaja, pridite molimo!
3

