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Napovednik 
 

26.12.34. nedelja med letom. Kristus 
Kralj. Sklep cerkvenega leta 
Adventni venčki. Srečanje v 
pripravi na prvo sv. obhajilo, po 
maši 

30.11. Srečanje ključarjev, 18.30 
2.12.Božično-novoletni sejem, OŠ 

Boštanj, 10-12h 
3.12. 1. adventna. Blagoslov adventnih 

venčkov 
5.12. Miklavževanje, 15h - Impoljca, 17h – 

Boštanj 
9.12. Miklavžev večer za odrasle, TVD, 

18h 
10.12. 2. adventna 
16.12.Predvečer na 3. adventno, 

spovedovanje od 18h 
17.12. 3. adventna 
24.12.4. adventna. Žive jaslice, Šmarčna, 

18h 
25.12.Božič. Žive jaslice, Šmarčna, 18h. 

Božični koncert, Boštanj, 19h. 
 

 Skrb za ureditev cerkve: 
26.11. Dol. Boštanj 61-70 
 3.12. Dol. Boštanj 71-80 
10.12. Dol. Boštanj 81-90 
 

 Verouk: 
1.12. 4-6r 
8.12. 1-3r 
15.12. 4-6r 
22.12. 1-3r 
Birmanci: po skupinah 

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 

Napovednik  
 Spovedovanje: 

V soboto 16.12. ob 18h, na predve�er 
tretje adventne nedelje, bo 
priložnost za prazni�no sveto 
spoved. Na voljo bodo spovedniki. 
Po obi�aju bo maša na tretjo 
adventno nedeljo samo ob 10. uri. 
 

 V krstu prerojeni: 
Neja Karlič, Dolenji Boštanj 106 
(19.11.2017). 
�estitke in veliko veselja! 

 
 

 Zaspali v Gospodu: 
+Štefanija Povhe r. Cerovšek, r. 05. 
12. 1925, bivala Spodnje Pijavško 9,  
u. 19.11., p. 23.11.2017. 
Naj počiva v miru. Svojcem iskreno 
sožalje. 
 

 Adventna akcija: 
Za adventom otroci kot obi�ajno 
vstopajo v akcijo otroci za otroke. 
Adventni koledar bodo prejeli pri 
Miklavžu ali pri rednem verouku. 
Adventno akcijo bomo sklenili na 
praznik Jezusovega krsta. 
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Jamra 

 

Tako ne gre več naprej, je rekla. Očitno ji 
je bilo vsega dovolj. 
Jamra mama … jamra mi hči. 
In je pripovedovala, kako se je zavedela, 
da živi v čisto posebni situaciji. 
Mama mi je vedno dala vedeti, kako je 
njej hudo, kaj vse jo boli, kaj vse je 
narobe, kako sem jaz kriva za njeno 
neuresničeno življenje, za vse, kar je bilo 
in vse, kar je. In jaz sem ji seveda hotela 
pomagati, da ne bi več toliko jamrala. Da 
bi si tako oprala krivdo. In sem delala vse 
mogoče, da bi ji ustregla, da bi se ona 
počutila uresničeno! Pa mislite, da mi je 
uspelo? 
N i h č e  n i  o d g o v o r i l  n a  t o . 
Zdaj pa to. Moja hčerka me kliče za vsako 
malenkost. Nikoli seveda ne vpraša, kako 
sem jaz. Vedno samo problemi, njeni 
problemi. Enkrat se ne počuti dobro, 
drugič se ji zdi, da je bolna, tretjič mi 
meče naprej, da sem jaz kriva, ker je ona 
tako občutljiva … Kakorkoli, kriva sem 
bila pri mami, kriva sem zdaj pri hčeri … 
Pa kdo naj to razume? 
Nihče ni rekel nič. Kot bi ne upal. Bila je 
tako jezna. 
In sem premišljal, kako težko je vzeti 
svoje življenje v svoje roke. Nekako ga 
kar »rinemo« v druge roke, drugim 

ljudem. In jamramo in se jezimo. Po drugi 
strani pa, razni »dobri« ljudje se čutijo
(mo) tako dolžne pomagati, da sam Bog 
pomagaj … Ali drugače, se vtikati in 
vmešavati. Kolikokrat slišimo to:  
Veš, jaz ti hočem samo dobro …  
In ko rečem »dobri« ljudje, nekateri ne 
razumejo, kaj mislim. Ne govorim o 
dobroti do drugih, ne govorim o 
dobrodelnosti. Dobri ljudje zame pomeni, 
da iščemo in čutimo dobro v sebi, da smo 
dobri in čuteči do sebe. Dobrota do 
drugih bo sledila, brez vsake jeze in 
prisile in vmešavanja. 
No, dami iz te zgodbe privoščim ravno to, 
da bo začutila sebe in da bo s tem postala 
dobra do sebe. Izkušnje pa kažejo, da 
nekaterim ljudem jamranje in nalaganje 
krivde pomeni življenje, ne morejo brez 
tega. In je kar odrešenje, če se tega ne 
greš več. 
Ja, dobri ljudje, to vam privoščim. Da se 
kakšne stvari ne greste več. Da se kakšne 
prisiljene dobrodelnosti ne greste več. Da 
se v kakšne stvari ne vmešavate več. Da 
ne »pomagate« več. 
Če boste sebe začutili kot dobre in čuteče 
vam bo to jasno. 
Postopoma. Kot prižigamo adventne 
svečke. Do polne jasnosti.  
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Razpored svet ih  maš  
Ne 26.11. KRISTUS KRALJ Boštanj 8 

Za župnijo 
+Agata Lisec, Jožefa Lisec 
+Marija Udovč, O 

  Leonard, r Boštanj 10 
+Igor Medved, Bojan, st. 
Gorenc  
+Anton Rak O in Angela 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 27.11. Virgil in Modest,  š Kompolje 17 
+Pavla Mandelc, Angela 
Šober 

   Boštanj 18 +Jurij Pesjak st., Slavi Hribar 

To 28.11. Katarina, r Boštanj 18 
+Franc, Ivanka Povše, Tone 
Dolničar 

Sr 29.11. Saturnin, m Boštanj 18 
+Viktor Gole, Jožefa Knez, 
O 

Če 30.11. Andrej, ap Boštanj 18 
+Štefka Povhe, 7d 
+Jure Šlogar, O 

Pe 1.12. Edmund, m Boštanj 18.30 +Roman Novšak 
So 2.12. Vivijana (Živka), m. Boštanj 8 +starši Andolšek 

Ne 3.12. 1. ADVENTNA Boštanj 8 Za župnijo 
+Vladimir Šteblaj 

  Frančišek Ksaver, r Boštanj 10 +Tine Lipar, O 
+Peter Pešec, O  

   Log 8.30 Po namenu 

Po 4.12. 
Barbara, mučenka, 
m Okič 17 

+Alojz, Terezija Papež O,  
Za družino 

   Boštanj 18 +Franc Simončič 
To 5.12. Sava, pušč. Boštanj 8 +Za vse rajne 
Sr 6.12. Miklavž, škof   Konf.: +Franc Povše 
   Boštanj 17 +Alojzija O, Franc Novak 

Če 7.12. Ambrož, cu Kompolje 17 
+Franc, Anton, Janez 
Železnik  

   Log 18 
+Anton Novšak, Jože 
Jazbec 

Pe 8.12. Brezmadežna Boštanj 18.30 +Alenka Šet, O  
So 9.12. Valerija, m Boštanj 17 +Rozalija, Filip Pernovšek, O 

Ne 10.12. 2. ADVENTNA B 8 
Za župnijo 
+Franc Hribšek O, d. Kovač 

  Gregor III, pp B 10 
+Jože Resnik, O 
+Štefka Lisec, O 

   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, 18.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 18.00 . 

Obvest i la   
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Miklavžev večer 
 za odrasle 

 
Vabljeni na Miklavžev ve�er za odrasle, 
ki bo v soboto, 9. decembra, s pri�etkom 
ob 18.00 uri, v dvorani TVD Boštanj. 
Vstopnina je izvirno doma�e darilo v 
vrednosti do 5 Eu, primerno zavito in 
okrašeno za medsebojno obdarovanje. 

Adventni venčki 
 

Po običaju bodo na voljo že na zadnjo 
nedeljo v cerkvenem letu. Priporočamo 
se za prispevke, ki bodo namenjeni za 
misijone. Bog povrni vsem. 
 

Miklavž 2017 
 

Miklavž nas bo obiskal 5. decembra 
2017. Prispevek ob prijavi: 4€.  

Rok prijav: 26.11.2017. 
 Po tem datumu prijav ne 

sprejemamo več!  
Preprosto, poskrbite, da se boste 

pravočasno prijavili. 
Letos se predvideva okrog 300 
obdarovancev, kar je logistično zahteven 
zalogaj. Hvala vsem za pomoč. In hvala 
sponzorjem. Če bi kdo še želel darovati v 
ta namen, dobrodošel.    

Vabimo vas na 
BOŽIČNO-

NOVOLETNI SEJEM, 
ki se bo odvijal v sklopu 

prireditve Skrb za 
sočloveka, v soboto, 2. 

decembra 2017, od 10. do 
12. ure v veliki    telovadnici 

OŠ Boštanj.                   
V praznični čas vas bodo s 
kulturnim programom in 

srečelovom popeljali učenci OŠ 
Boštanj in KS Boštanj. Celoten 

izkupiček bo namenjen šolskemu 
skladu za pomoč socialno 
šibkejšim in nadarjenim 

učencem. 


