Napovednik
Napovednik
15.1. 2. nedelja med letom. Antonova
Žegnanje na Okiču, 11.15h, licitacija
18.1. Začetek tedna za edinost
21.1. 4. Mešjakov večer 17-19h
22.1.3. nedelja med letom
29.1.4. nedelja med letom. Nedelja
Svetega pisma.
Sklep veroučne božične dobe

 Skrb za ureditev cerkve:
15.1. Dolenji Boštanj 111-120
22.1. Dolenji Boštanj 121-130
29.1. Dolenji Boštanj 131-144
5.2. Konjsko

 Božična veroučna doba
Le še malo je do svečnice, ko pri
verouku in v bogoslužju
zaključuje mo božič no do bo.
Povabim otroke, da pravočasno
uredijo svoje veroučne obveznosti.
Sklep prvega veroučnega dela bo v
nedeljo 29. januarja pri maši ob
10h.

 Otroški ofer:
8.1.2017: 224,64€ (lani 95€).
Bog povrni!

 4. Mešjakov večer
Turistično in hortikulturo društvo bo v
soboto, 21. januarja, od 17. do 19.
ure, izvedlo 4. Mešjakov večer. Leto
2017 bo zaznamovano s 300 letnico
rojstva Marije Terezije in 250 letnico
njenega dekreta o sajenju krompirja
pri nas, s čimer se je končala
dolgoletna lakota.
S tem razlogom bo tokratni
Mešjakov večer posvečen "krompirju
na slovenskih tleh".

 Verouk:
20.1. 1-4r
27.1. 5-7r
3.2. 1-4r
10.2. 5-7r
14.1. Priprava na birmo (3)
4.2. Priprava na birmo (4)

 Sedežnina 2017
Po tradiciji se ob prehodu v novo
leto pobirajo prispevki za sedežnino.
Gre za prostovoljni dar, tako da
darujte po svoji presoji. Vsak dar je
dobrodošel, tudi če je majhen.
Bog povrni!

… Če tako posredujemo vero otrokom,
da jo laže izražajo in lahko v njej rastejo,
to prispeva, da družina postane
oznanjevalka in začne sama od sebe
vero dajati vsem, ki pridejo z njo v stik,
tudi zunaj lastnega družinskega kroga.

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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številka 2

Kako pa je prav?
V neki skupini so udeleženci izvajali
vajo »postavitev družine«. Preprosto
povedano, na različne načine so
»postavljali« svojo družino. Potrebno je
bilo to postavitev – kam kdo v družini
spada – prikazati na risbi/s predmeti. Ena
od udeleženk me je poklicala, da rabi
pomoč. Povedal sem, naj preprosto
postavi vse člane svoje družine kakor ona
čuti. Kakor pač v družini je; eni so si bolj
blizu, drugi morda manj, kdo je v
središču, kdo je bolj na obrobju, kje se
vidi ona, kdo ji je najbolj blizu … Videl
sem, da ni čisto zadovoljna, ampak čas je
bil, da se stvari loti. Zato sem hotel iti.
Ustavila me je in preprosto rekla: »A mi
lahko prosim poveste, kako pa naj
naredim, da bo prav?«
Kako pa je prav?
Tu se mi je odprlo tisto temeljno
vprašanje: kako spet preprosto čutiti in se
ne obremenjevati s tem, ali je prav ali ne,
prav čutim ali ne …
Tudi sam imam s tem težave, zato toliko
bolj delam na tem. Vendar me nič več ne
preseneča. Tudi me ni presenetilo, ko mi
nekdo v tem tednu pošteno pove: »Jaz
sploh ne vem, kaj to pomeni čutiti …« In
drugi stavek: »Vem pa, kaj bi morala
čutiti …«

To je tudi problem duhovnega življenja
in bogoslužja. Skozi zgodovino smo se
malce navadili na neko čudno logiko, da
smo pri bogoslužju v neki posebni
žalostni drži, da se poje bolj počasi, da
smo čimbolj pri miru … tako nekako, da
ja ne bi naredili nič narobe. Saj je res, da
so včasih smeh v cerkvi imeli za velik
greh, da ne rečem smrtni greh. Ja, tako
nekako, tudi tu kar nekako »vemo«, kako
bi se morali obnašati, v kakšni drži bi
morali biti …
Na srečanju ŽPS je bilo kar nekaj
komentarjev na temo, da tisti, ki pridejo k
nam od drugod, čutijo v naši cerkvi eno
svežino, živahnost, mladost. Da je kar
nekako lepo biti pri »naši« maši. K temu
seveda pripomorejo otroci (in vsi), ki še
premorejo »čutiti«. Denimo, otroci
skorajda ne bodo mogli peti, če se zraven
ne bodo tudi malce pozibavali, ritmično
gibali. Odrasli lahko pojemo, četudi smo
čisto pri miru, pa še ponosni smo na to.
Tako, dobri ljudje, povabim vas, da ste
čimbolj vi. Nekako v smislu: Imejte se
radi zaradi tega, kar delate, ne zaradi
tega, kar bi morali delati … Imejte se
radi, ker čutite kot čutite, ne zaradi tega,
kar bi morali čutiti …
Kako pa je prav?
Srčno upam, da ste se zdaj nasmehnili.
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Razpored svetih maš
Ne

15.1. 2. nedelja med letom

Boštanj

8

Boštanj

10

Log
Okič
Po
To

16.1. Marcel, pp.
17.1. Anton Veliki, p

Za župnijo
+Neža Šinkovec O,
+Šinkovec
Za zdravje, ozdravitev in
srečo
Po namenu

11.15

+Vladimir Šteblaj, starši
Šteblaj
Po namenu

Kompolje

17

Boštanj

18

Boštanj

17

Boštanj

18

+Milena Mrgole, 7d
+Anton Dolničar, Franc in
Ivanka Povše
+Mervič, Selak

Sr
Če
Pe

18.1. Marjeta Ogrska, d
19.1. Makarij, opat
20.1. Sebastijan, Fabijan, m

Boštanj
Boštanj

18
8

Pepca Andolšek
Po namenu

So

21.1. Neža (Agnes), m

Boštanj

17

Ne

22.1. 3. nedelja med letom

Boštanj

8

Boštanj

10

+Jože Rihel, 30d
Za župnijo
+Anton in Angela Veteršek
+Fanika Zalokar O in Karel
+Ivka Blaževič, +Blaževič in
Šarič
Po namenu

Po

23.1. Zaroka Marije-Jožefa

To

24.1. Frančišek Saleški, cu

Sr

25.1. Spreobrnitev a. Pavla

Log

8.30

Kompolje

17

+Vinko Petek

Boštanj

18

+Rozalija Škrajnar

Boštanj

18

+Peter Pešec

Če

26.1. Timotej, škof

Boštanj

18

Pe

27.1. Angela Merici, red.

Boštanj

8

So

28.1. Tomaž Akvinski, cu

Boštanj

18

Ne

29.1. 4. navadna nedelja

Boštanj

8

Boštanj

10

Log

8.30

2

Po namenu
+Marija Jermančič O, Matija,
starši Petrič
Po namenu
Ciril Udovč O, Marija in
Dušan
Za župnijo
+Martin Mrvič, O
+Janko Krevel, +Krevel,
Pompe
+Olga Tomažin O, in Franc
Po namenu

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
Zapisnik srečanja ŽPS,
12. 1. 2017
Drugi četrtek v januarju je potekalo prvo
srečanje članov ŽPS v letu 2017.
1. Ob jasličnih figuricah smo naredili s
refleksijo na božični čas.
2. Pregledali smo zapisnik pretekle seje
in ga sprejeli.
3. Ob zapisniku je bilo nekaj spodbud.
Pozdravljamo, da je občasno pri maši
tihota (po evangeliju, po obhajilu).
Veseli nas, da ljudje, ki pridejo od
drugod k maši v našo cerkev, zelo
pohvalijo bogoslužje.
Dragoceno je petje in sodelovanje otrok
pri maši; zahvala zakonski skupini za
sodelovanje in pripravljenost. Odpira se
možnost, da bi pri mašah peli psalme
po tonovskih načinih.
Še naprej je vredno delati za odprtost
Cerkve, tudi z vključevanjem otrok na
njim primeren način (prostor za male
otroke?)
4. Priznanje in zahvala g. Cirilu za
izjemno veliko dela, ki ga je vložil v
letošnje jaslice, ki privabljajo ljudi iz vse
Slovenije in celo izza meja.
5. Seznanili smo se s poročilom iz
katehetskega dne v Novem mestu.
Ugotavljamo, da je v naši župniji
veroučno delo šlo s časom naprej, tako
g l e d e m e t o d o l o g i j e k o t g l e de
sodelavcev in smo lahko tega samo
veseli.
6. Seznanili smo se s številnimi
bližajočimi se dogodki: priprava na
birmo in obhajilo, Antonova nedelja,

molitvena osmina za edinost, obisk
skupine kitaristov iz Sevnice (5.2.), sklep
polletja pri verouku (29.1.), Svečnica in sv.
Blaž, obisk in pričevanje: Ania
Golędzinowska (19.2.).
7. Srečanje smo zaključili s pogovorom o
koncertih, ki so nam polepšali praznike.
Posebej nas veseli, da so bili pri
zadnjem koncertu tako lepo vključeni
otroci.

Ljubezen nikoli ne mine
Nedelja sv. pisma bo 29.1.2017. Bodoči
birmanci in prvoobjajanci bodo takrat
s i m b o l n o p r e j e l i S v e t o p i s m o.
Letošnje geslo je: Ljubezen nikoli ne
mine!

Katehetski simpozij
Katehetski simpozij »pripravljamo ob
poglavju 'Krepiti vzgojo otrok' iz
apostoslke spodbude Radost ljubezni.«
Simpozij v Celju bo od 5.-10.2., kasneje
še na drugih mestih.

Vzgoja v veri se mora prilagoditi
vsakemu otroku, kajti nekdaj
uporabljena sredstva ali »recepti«
pogosto ne delujejo ve č . Otroci
potrebujejo simbole, kretnje, pripovedi.
Odraščajoči običajno zapadejo v krizo,
ko težko sprejemajo avtoritete in
zahteve, zato je treba v njih spodbujati
lastna verska doživetja in jim ponuditi
svetle zglede, ki so prepričljivi že zaradi
svoje lepote. (papež Frančišek)
7

Statistika in finančno poročilo
Statistika 2016

JANUAR

Krsti: v župniji krščenih 30 (44) otrok, 10 (25) dečkov, 20 (19) deklic.
Podatki v oklepaju so za leto 2015 kot primerjava.
Poroke: 9 (7)
Pogrebi: 21 (30), 11 (15) moških, 10 (15) žensk. Prevideni: 8 (11).
Prvo obhajilo, 24.4.2016 je prejelo 16 otrok, 8 dečkov, 8 deklic; (leta 2015 tudi 16
otrok, 4 dečki, 12 deklic). To leto se na prvo obhajilo pripravlja 21 otrok.
Sveta birma: na birmo se pripravlja 32 mladih (16 iz 8r in 16 iz 9r)
Podeljenih obhajil je bilo okrog: 13.200 (13.000)
Pri verouku je vpisanih otrok: 155 (134).
Kateheti: v katehezo je vključenih kar deset katehetov/katehistinj in deset birmancev/
birmank
Bolnikov, ki jih redno obiskujemo za prve petke je 8 (8), posebej za praznike pa še 4.

Finančno poročilo z leto 2016
Razlika med prihodki in odhodki župnije v letu 2016
STANJE NA DAN 1.1. 2016

63.741,78

+ SKUPAJ PRIHODKI

38.936,18

- SKUPAJ ODHODKI

52.032,45

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI V LETU 2016
STANJE NA DAN 31.12. 2015

- 13.096,27
50.645,51

Finančno stanje po podružnicah na dan 31.12.2016
Boštanj

+ 4.126,29

Log

+19.576,28

Kompolje

+ 3.367,22

Okič

+ 315,40

Šmarčna

+ 1 .193,77

Topolovec

+17.136,68

Lukovec

+ 4.929,87

SKUPAJ STANJE NA DAN 31.12.2016

+ 50.645,51
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Župnijska kronika 2016
5.1. V Kanadi umrl Frank Možic, častni župljan in dobrotnik naše župnije.
10.1. Jezusov krst. Otroški ofer, klep akcije otroci za otroke
14.1. Srečanje ŽPS, prvo v letu 2016
17.1. Antonova nedelja in licitacija na Okiču
31.1. Sklep božične veroučne dobe. Blagoslov otrok. Blagoslov sveč.

FEBRUAR

2.2. Jezusovo darovanje, blagoslov sveč
3.2. Blagoslov svetega Blaža
10.2. Pepelnica, začetek postnega časa

MAREC

6.3. 4. Postna. Postni nagovor gostujočega duhovnika (g. Janez Furman)
12.3. Sveto leto: Romanje dekanije Trebnje v stolnico, sveta vrata
13.3. 5. Postna. Križev pot na Topolovec, 15h (čez Drago)
18.3. Spovedni dan, Sevnica
18.3. Zagledala luč sveta nova spletna stran župnije Boštanj (že peta po vrsti)
19.3. Spovedni dan, Boštanj
20.3. CVETNA NEDELJA; blagoslov zelenja. Blagoslov kolesarjev, Šmarčna; Križev pot
na Topolovec
24.3. VELIKI ČETRTEK. Predstavitev prvoobhajancev in birmancev. Srečanje s člani ŽPS
ter ključarji
25.3. VELIKI PETEK. Obredi in križev pot, peti
26.3. VELIKA SOBOTA. Blagoslov ognja, blagoslovi jedil, vigilija
27.3. VELIKA NOČ, vstajenjska procesija, ofer
28.3. Velikonočni ponedeljek. Maši ob 8h (Boštanj) in 10h (Topolovec). Romanje Emavs k sv. Roku, skupaj z

APRIL

3.4. Nedelja Božjega usmiljenja. KRSTNA! Odprtje svetih vrat na Zaplazu
9.4. Prvoobhajanci: veroučna delavnica
10.4. 3. Velikonočna. Blagoslov motoristov in motorjev
24.4. 5. Velikonočna. Prvo sveto obhajilo, ob 10h.

MAJ

1.5. Žegnanje na Logu. Začetek šmarnične pobožnosti
13.5. Pesem Posavja, farna cerkev
15.5. Binkošti. Zaobljubljena maša in procesija, Šmarčna
21.5. Koncert ob 5. obletnici Mešanega pevskega zbora Zvon, farna cerkev
28.5. Grozdetov dan, osrednje praznovanje, Zaplaz
29.5. Procesija v čast SRT, pred mašo. Zaobljubljena maša in procesija: Marija
pomočnica na Logu.
Prvi pohod po poti bl. A. Grozdeta.

3

Župnijska kronika 2016

Župnijska kronika 2016

JUNIJ

NOVEMBER

1.6. Bowling za ministrante
2.6. Koncert: Klapa Komiža in Oktet Jurij Dalmatin, farna cerkev
3.6. Sklep veroučnih skupin
5.6. Srebrna maša domačega župnika. Podelitev spričeval veroukarjem
27.6. Ministrantski dan, Čateške toplice
18.6. Romanje bolnikov na Brezje

1.11. Vsi sveti.
6.11. Zahvalna. Nedelja zakonskih jubilejev
12.10. Priprava na birmo, 1.del, 15-19h
13.11. Evangelij na saksofonu (g. David Kocjan)
20.11. Kristus kralj. Cecilijanka, praznik cerkvenih pevcev
27.11. 1. adventna. Začetek akcije otroci za otroke.

JULIJ

DECEMBER

16.7. Romarji iz Rakovnika in g. Peter Bogataj
17.7. Žegnanje na Lukovcu, maša ob 11h
24.7. Žegnanje na Okiču, maša ob 11h

5.12. Miklavževa tržnica pred cerkvijo
Prihod Miklavža, 17h (na Impolci ob 15.30)
10.12. SPOVEDOVANJE, ob 18h
Priprava na birmo, 2 del, popoldne
18.12. 4. adventna. Betlehemska luč, sprejem
24.12. Prvi sveti večer. Žive jaslice, Šmarčna
25.12. BOŽIČNI KONCERT, farna cerkev. Cerkev je bogatejša za šest novih lestencev
(Pirnat, Ljubljana).

AVGUST
14.8. Maša pred praznikom, Zaplaz
15.8. Marijino vnebovzetje, romarska maša, Topolovec. Sveti Rok, romarski shod
27.8. Srečanje geštaltistov iz celotne Slovenije (DKGP). Romanje bolnikov na Zaplaz
28.8. Oratorij 2016, začetek
31.8. Rekolekcija (NM)

SEPTEMBER
3.9. Topolovec, romarski shod
4.9. Topolovec, žegnanje, romarski shod.
10.9. Molitveni dan za duhovne poklice, Zaplaz
11.9. Farno žegnanje in češčenje
17.9. Romanje pevcev na sv. Višarje
18.9. Blagoslov otrok ob začetku šolskega leta
25.9. Žegnanje na Kompolju, Mihaelovo
26.9. Svetoletno romanje v Rim

OKTOBER
1.10. Dnevno dekanijsko romanje: Trsat, Krk, Goli otok
14.10. Duhovna vaje za birmance, Leničev dom
20.10. Srečanje s ključarji
23.10. MISIJONSKA nedelja. Romanje (dekanijsko) župnijskih sodelavcev, Ježica.
27.10. Vizitacija g. škofa, obisk vseh podružnic.
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Leto 2016 je bilo v znamenju številnih srečanj; veroučna, duhovna, pevska,
izobraževalna in druga srečanja:
- veroučne skupine (ob petkih)
- birmanske skupine
- geštalt skupina, vsak torek
- člani ŽPS, drugi četrtek v mesecu
- zakonska skupina, prva sobota v mesecu
- ključarji, pomladno in jesensko srečanje
- priprava na zakon
- priprava na krst …
Oratorij smo v letu 2016 prvič izvedli ob izteku počitnic, kar se je pokazalo kot dobra
poteza.
Bilo je leto številnih romanj: svetoletno romanje v stolnico (NM) in v Rim, doživeto
romanje s pevci na sv. Višarje, nekaj posebnega je bilo romanje na Trsat, Krk in Goli
otok, prav tako Ježica, Emavs k sv. Roku …
Večje investicije v tem letu so bile: poslikava cerkve na Lukovcu, novi lustri v farni
cerkvi, toplotna črpalka v župnišču, protivlomna vrata v župnišču, okna Boštanj 14
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