Napovednik
Napovednik
1.1.

Novo leto, Marija Božja Mati
Obletnica smrti A. Grozdeta,
Mirna, 10.30
5.1. Tretji sveti večer, maša ob 18h.
Ministrantski večer
6.1. Gospodovo razglašenje. Božični
koncert, MePZ Zvon z gosti, 18h
7.1.
Katehetski dan, NM, 9 - 12.30h
Zakonska skupina, 20h
8.1. Jezusov krst. Otroški ofer, otroci za
otroke
12.1. Srečanje ŽPS, 19.30
14.1. Priprava na birmo, 3.del,
popoldan
15.1. 2. nedelja med letom. Antonova
Žegnanje na Okiču, 11.15h,
licitacija
22.1. 3. nedelja med letom
29.1. 4. nedelja med letom. Nedelja
Svetega pisma.
Sklep veroučne božične dobe

 Skrb za ureditev cerkve:
01.01. Dolenji Boštanj 91-100
08.01. Dolenji Boštanj 101-110
15.1. Dolenji Boštanj 111-120

 Verouk:
6.1.
13.1.
20.1.
27.1.
14.1.

1-4r
5-7r
1-4r
5-7r
Priprava na birmo (3)

 V krstu prerojeni:
Izak Mak, Vrh nad Boštanjem 28
(26.12.)
Čestitke in veliko veselja!

 Zaspali v gospodu:
+Jožef Rihel, r. 1.3.1932, bival
Lukovec 33.
Svete maše: Hčerke 2, Vera Rihel 2,
Stanko Lisec z družino.
+Franc Pavkovič, r. 20.11.1946, bival
Log 91.
Za +Vreni Tserfinger so bile v
novembru darovane maše:
Zdenka Poljšak z družino,
Kolesarsko društvo, družina
Simončič, ŽPS.
Naših rajnih in njihovih svojcev se
spominjamo v molitvi. Naj rajni
počivajo v miru.
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SOLZA V NOVO LETO
Prišla sem vas pozdravit, je rekla.
Bila je objokana.

Bila sem v cerkvi. Naj jih še vidim,
sem si rekla. Naj še vidim te jaslice
… Toliko mi pomeni, da jih vidim,
da sem sama z njimi … Na, še tu
sem potočila dve solzi …
To niso bile solze nemoči. Bile so
solze, ki so pripravljene na objem, na
objem z življenjem. Bile so solze
hvaležnosti.
Toliko jih je. Teh zgodb, ki se
odpirajo pri jaslicah. Kakšna je tvoja
zgodba, ki se odpre ob njih?

Veš, je rekel, leta 1997 sem bil tudi
jaz namenjen za župnika v Boštanj.
Takrat sem tudi prišel na obisk.
Ampak takrat je bilo vse tako revno.
Zdaj pa imate tako lepo urejeno
cerkev. In čudovite jaslice … Že
sivolasi gospod je pripovedoval tako
čuteče. Bil je na tem, da se bo zjokal
… Ko je odšel, sem čutil, da mi silijo
solze v oči. Solze hvaležnosti. Toliko

lepega.
Tako
dobri
ljudje.
Kakšna je tvoja zgodba? Težko boš šel
mimo jaslic in ne boš čutil nič. Težko,
da ne bi čutil, kaj te nagovarja, kje si
ti v teh jaslicah. Si visoko zgoraj,
blizu Aljaževega stolpa, se sprehajaš
spodaj ob vodi, kako doživljaš
številne potke, te pritegne en sam
pastirček ali skupinica ovac, morda
družina, otrok, ki se je ravnokar rodil?
Je morda kakšen prizor, ob katerem bi
samo obstal …, potočil solzo ali dve?
Dobri ljudje. Ob tolikih zgodbah sem
hvaležen, da sem tukaj in jih lahko
poslušam, slišim, čutim. Ob njih se
prebujajo tudi moje zgodbe. Hvaležen
sem zanje.
In to je, kar vam preprosto privoščim
ob vstopu v novo obdobje.
Da bi čutili.
Da bi potočili kakšno solzo
hvaležnosti.
Solzo, ki je pripravljena na objem.
Da bi čutili, dobri ljudje.
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Za župnijo
+Frank Možic in dobrotniki
župnije
Po namenu
+Franc Povše
+Pepca Andolšek
+Franc Pavkovič,
pogrebna
+Franc Simončič

Kompolje
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Boštanj
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Rajmund
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Penjafortski
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8.1. Jezusov krst
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Gregor Niški, cu
Pavlin Oglejski, š
Tatjana (Tanja), m
Radovan, škof, c u
Sava, š

Log
Log
Boštanj
Boštanj
Boštanj
Boštanj
Boštanj

Ne 15.1. 2. navadna nedelja Boštanj
Boštanj
Log
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+Janko Krevel O, Jože
Zavrl
+Gašper Sporar, O
+Alojz Karlič O, in starši
10
+Jože Lisec, O
Po namenu
17 +Franc Pavkovič, 7d
18 +Klanjšek, Oblak
18 +Alojz Lisec
Za duhovne poklice
18 +Alojz Žnidaršič
Po namenu
Po namenu
Za župnijo
+Neža Šinkovec O,
8
+Šinkovec
Za zdravje, ozdravitev in
10
srečo
Po namenu
+Vladimir Šteblaj, starši
11.15
Šteblaj
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Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.
Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 18.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 18.00 .

Obvestila
Gospodovo razglašenje

Antonova nedelja

Praznik Gospodovega razglašenja
bomo obhajali na predvečer (to je tudi
tretji sveti večer!), v četrtek, 5. januarja, s
sveto mašo ob 18h. Na sam praznik (6.1.)
bo sveta maša zjutraj, zvečer pa bo ob
18h koncert MePZ Zvon in gostov.

Na Antonovo nedeljo (15. januarja) bo
tradicionalna licitacija. Vabljeni k
sodelovanju. Bog povrni vsem, ki ob tej
priložnosti prinesete zimske dobrote in
omogočite, da tradicija Antonove
nedelje in licitacije ne gre v pozabo.

Jezusov krst,
otroški ofer

Investicije

Letos bo nedelja Jezusovega krsta že 8.
januarja. Takrat bo po običaju otroški
ofer, ob sklepu akcije »otroci za otroke«.
Akcija ima vzgojni namen, da se otroci
zavedajo, kako je mnogo otrok lačnih,
brez staršev, živijo v vojnih žariščih …
Ob tem se lahko naši učijo solidarnosti z
njimi, da jim namenijo kakšen skromen
dar. Starše povabim, da svojim otrokom
na njim primeren način približate to
akcijo.

Sedežnina in ogrevanje
Ob vstopu v Novo leto se po tradiciji
pobira sedežnina. Vabljeni, da darujete
svoj prispevek za vzdrževanje klopi in
ogrevanja. Bog povrni!

Darovi v decembru
4.12., puščica
11.12., puščica
18.12., puščica
Božič, ofer
26.12., puščica

169,07 EUR
147,47 EUR
178,50 EUR
2.523,41 EUR
165,13 (Topolovec)

Kot je bilo napovedano je bilo še pred
letom 2017 narejenih nekaj večjih
investicij: nova okna (stara pošta), okrog
4.000 € (Termoglas, Boštanj), lustri v
cerkvi, okrog 3.500 € (Pirnat, Ljubljana),
toplotna črpalka, dobrih 9.000 € (Telsat,
Brestanica). Po običaju bo celotno
računovodsko stanje javno objavljeno,
predvidoma v naslednji številki Zvona.

Spletna stran
Nova spletna stran lepo služi svojemu
namenu. Na Božič je spletna stran naše
župnije doživela 433 obiskov, kar je
svojevrsten rekord, če smem tako reči.
Spletna stran ima to prednost, da je
bolj »ažurna« kot tiskovina (pogrebi,
nepredvidljivi dogodki, koncerti …).
Preprosto povabilo, da se je poslužujete,
saj je temu namenjena. Tudi starejši jo
lahko s pridom uporabljate; če niste
tega vešči, poprosite vaše otroke ali
vnuke, vam bodo z veseljem pomagali
pri tem.
Povezava: http://zupnija-bostanj.rkc.si/
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