Napovednik
Napovednik
10.12. 2. adventna
16.12. Predvečer na 3. adventno,
SPOVEDOVANJE od 18h
17.12. 3. adventna. Maša v fari le ob 10h
22.12. Koncert otroškega vrtca, 17h
24.12. 4. adventna
Betlehemska luč - sprejem
Žive jaslice, Šmarčna, 18h
Prvi sveti večer
25.12. Božič. Polnočnica po običaju,
maša še ob 8h in ob 10h
Žive jaslice, Šmarčna, 18h.
Božični koncert, Boštanj, 19h
26.12. Sv. Štefan, Topolovec - sveta maša
ob 10h
27.12. Sv. Janez, apostol
28.12. Nedolžni otroci, tepežni dan
31.12. Sveta družina. Drugi sveti večer
1.1.2018 Novo leto

 Adventni venčki, darovi:
Z adventnimi venčki ste zbrali 400
Eu, namenskih darov je bilo 615 Eu.
Darovi so namenjeni za misijone g. Andolšek). Hvala vsem, ki ste priskočili na pomoč, posebna zahvala
gospe Danici za izvedbo te adventne akcije.

 Miklavž se zahvaljuje:
Miklavž se zahvaljuje sponzorjem
in vsem, ki ste pomagali pri pripravi
praznovanja.
Sponzorji: GRADNJE D.O.O., OBČINA SEVNICA, KS BOŠTANJ, GEN
ENERGIJA, MARINKA DOLNIČAR,
SILIKO D.O.O. …
Zahvala nosilcem programa: Ani
Kramperšek, Franji Povše, Marjetki
Udovč, in drugim sodelavcem pri
programu ... Bog povrni vsem!

 Spovedovanje:
V soboto 16.12. ob 18h, na predvečer
tretje adventne nedelje, bo priložnost za praznično sveto spoved. Na
voljo bodo spovedniki. Po običaju bo
maša na tretjo adventno nedeljo
samo ob 10. uri.

 Skrb za ureditev cerkve:
17.12.
24.12.
31.12.

Dol. Boštanj 91-100
Dol.Boštanj 101-110
Dol. Boštanj 111-120

 Adventna akcija:

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

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

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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Zakaj šele zdaj?
Prebiral sem njen zapis … Ob letošnjem Miklavžu.
Ko so otroci prišli iz šole in vrtca, jim
je prinesla darila. Zapodili so se in raziskovali. Najmlajša je potrebovala pomoč.
»Kaj pa ti, mami?«, je vprašal starejši ...
Tihota ... In ji je hotel dati nekaj iz
svoje vrečke.
Prinesla je svojo.
»Tudi mami je dobila darilo …«
Gledala je, kako gre otrokom dobro od
rok, ko se ukvarjajo z darili. Sama se ni
znašla. Šla je počasi in nerodno skozi
… Hotela se je umakniti, da je otroci
ne bi videli; solze so ji polzele po licih.
Roke so se tresle. Skozi misli pa:
»Šele zdaj?«
...
Kljub solzam je čutila nasmeh na licih.
In sine vpraša: »Mami, od kod pa je
prišel Miklavž?«
Kaj naj mu odgovori. Nekaj je zamrmrala, še sama ni vedela kaj. Rekel je
samo: »Mamica, saj ni važno od kod je
prišel, samo naj bo to vsak dan ...«
Kako jo je zabolelo.
A videl je sine tisto srečo v maminem
srcu ...

Sine ni mogel vedeti
…, da je to zanjo
prvič. Ni mogel vedeti, da v njeni družini ni bilo občutka
za te stvari …
...
Zelo me je nagovorila
ta pripoved. Ob vseh
dobrinah, ki so nam
na razpolago, imamo
pred seboj take zgodbe.
Ponavadi nepovedane, neslišane,
neprebrane, a toliko bolj resnične …
Ko ljudje zatajimo, totalno.
Ko ni občutka.
…
Nekaj takega se nam lahko dogaja ob
pričakovanju Božiča. Da zatajimo. Da
nimamo občutka za te stvari.
Prihaja dar, mi pa bomo ostali brez
darila, tistega pravega. Brez občutka.
…
Lahko pa si dovolimo čutiti. Imeti občutek. Morda bomo tudi zase kaj ugotovili, da je … prvič.
Dobri ljudje, občutka vam želim - za
letošnji Božič …
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Razpored svetih maš
Ne 10.12. 2. ADVENTNA
Gregor III, pp

Po

11.12
Damaz I. pp
.

To 12.12. Aleksander, m

Boštanj
Boštanj

8
10

15.12
Marija di Rosa, r
.
DEVETDNEVNICA
So 16.12.
SPOVEDOVANJE

Pe

Adam in Eva

Boštanj

10

Log

8.30

Boštanj

00

17

+Jože Božič

Boštanj

18

+Danica Novšak, starši

Kompolje

17

+Pavla Mandelc

Boštanj

18

+Alojz Lisec, Neža Blatnik

Boštanj

8

Za rajne

Boštanj

10

Boštanj

8

Topolovec

10

Boštanj

17

So 30.12. Feliks, pp

Boštanj

17

Ne 31.12. SVETA DRUŽINA

Boštanj
Boštanj
Log
Boštanj

8
10
8.30
10

Boštanj

18

+Anton Androjna, Anton
Lisec

Boštanj

8

Za župnijo

Boštanj

18

+Angela Rak r. Sirk
+Alojz Žnidaršič

-

ni maše
+Stane, Bojan
Novšak, Žveglič
+Mervič, Selak
Po namenu

Novšak,

8.30

Kompolje

16

Boštanj

17

To 19.12. Urban V. pp.

Boštanj

17

+Petek
+Franc Simončič, Marija
Popovič
+Marja Skubic r. Božič

Sr 20.12. Evgen mučenec

Boštanj

17

+Terezija Ganc r. Kočevar

Če 21.12. Peter Kanizij, cu

Log

16

+Franc Pavkovič, O

Boštanj

17

+Milan, Milena Poljšak

Pe 22.12. Justina, r

Devetdnevnica
Boštanj

17

Sveti večer
Po 25.12. BOŽIČ

Log

2

8

Log

10

So 23.12. Ivo, š

Boštanj

Po namenu

Boštanj

Po 18.12. Vunibald, o

Ne 24.12. 4. ADVENTNA

8.30

Ne 17.12. 3. ADVENTNA
DEVETDNEVNICA

Za župnijo
+Franc Hribšek O, druž.
Kovač
+Jože Resnik, O
+Štefka Lisec, O

Log

Sr 13.12. Lucija, m
Če 14.12. Janez od Križa, cu

Obvestila

+Gregor Gorenc

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 .

To 26.12. Štefan, mučenec

Po

1.1.

Marija, Božja Mati

Zapisnik srečanja ključarjev
30.11.2017
Prisotnih je bilo 5 ključarjev. Pregled stanja:
Boštanj: Namesti se par novih LED reflektorjev, ker pokvarjenega reflektorja v cerkvi zaradi starosti ni mogoče popraviti.
Skozi stranska vrata v cerkev in vrata v zakristijo je močan prepih, potrebno je temeljito
popravilo,
išče
se
izvjalec.
Zaradi neurejenega parkiranja se pred cerkvijo, kjer se popolnoma zaparkira prva vrsta
ob cesti in s tem onemogoči dostop do dovolj
prostora zadaj in izhod v nujnih primerih,
označi dovozna pot in intervencijska površina.V prihodnosti v načrtu obnova stranskih
oltarjev.

Za župnijo
+Pavla Gunstek O in Polde
+Papež, Železnik, Mimica
Mirt
+Jožefa Jonozovič, Alojz,
Marija, Marijan Pavlovič
Po namenu
Molitve pri jaslicah
+Franc, Ivanka Povše, Tone Dolničar
Za župnijo
++Mervič, Selak
+Alojz Žnidaršič
+Pepca Andolšek, Franc
Simončič
+Gunstek, Androjna
+Olga Kozole O, družina
Kozole in Drstvenšek
+Miloš Hočevar O,
+Filip, Rozalija Pernovšek
Za župnijo
+Ivan Krajnc
Po namenu
+Alojz, starši Golčar

Kompolje: Prebrušena in na novo prebarvana so bila vrata v zakristijo. Kompletno je bil
obnovljen križ na pokopališču, ki ga je ob
žegananju 24.9.2017 blagoslovil upokojeni
ljubljanski nadškof Alojz Uran, kar je bil velik
zgodovinski dogodek za Kompolje.Odpadajo
kosi oltarja in barve oltarja, kipi so načeti od
črvov – potrebna bo kvalitetna obnova, ki so
sledila dejanskemu stanju in zdajšni podobi
oltarjev, oddana vloga za soglasje na ZVKND
Celje.
Finančno poročilo: Predstavljena je bila primerjava prihodkov – odhodkov, virov financiranja in namenov porabe sredstev.
Prihodki in odhodki so manjši kot v preteklih
letih.Župnija in vse podružnice imajo pozitivno stanje.
Pripravil: Aleš Stegenšek
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