Napovednik
Napovednik
1.1.
5.1.
6.1.
7.1.
11.1.
14.1.
21.1.
28.1.

Novo leto, Marija Božja Mati
Tretji sveti večer, maša ob 18.30h
Gospodovo razglašenje. Zakonska
skupina, 20h
Jezusov krst. Otroški ofer, otroci za
otroke
Srečanje ŽPS, 19.30
2. nedelja med letom. Antonova
Žegnanje na Okiču, 11.15h, licitacija
3. nedelja med letom
4. nedelja med letom. Nedelja
Svetega pisma
Sklep veroučne božične dobe

 Jezusov krst, otroški ofer:
Letos bo nedelja Jezusovega krsta
že 7. 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 otroci učijo solidarnosti z
njimi, da jim namenijo kakšen
skromen dar. Starše povabim, da
svojim otrokom na njim primeren
način približate to akcijo.

 Sedežnina

 Skrb za ureditev cerkve:
31.12. Dol. Boštanj 111-120
07.01. Dol. Boštanj 121-130
14.01. Dol. Boštanj 131-140

Na Antonovo nedeljo (14. 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.

05.01. 4-6r
12.01. 1-3r
Birmanci: po skupinah

Župnijska cerkev je odprta od 8h –
20h. Skupine se lahko naročite za
ogled: g. Ciril Udovč, avtor jaslic:
031 740 270, ali pa g. župnik

ogrevanje:

 Antonova nedelja:

 Verouk:

 Ogled jaslic:

in

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:
17.12., puščica 169,84
21.12., puščica 103,78 (Log, pogreb)
24.12., puščica 160,40
Božič, ofer
2.209,15

Bog povrni za darove!

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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Kaj je narobe z menoj?
Moj dragi brat, želim te pozdraviti in ti
zaželeti blagoslova … Toliko lepih stvari
je bilo v teh dneh … In veselim se
jutrišnjega dne …

Govorila je hitro, vzhičeno.
Moj dragi brat … , tako me kliče že
odkar sva se pred leti srečala v Tinjah na
Koroškem. Uči v šoli v mestu Baden
(blizu Dunaja).
Govorila je tako navdušeno, da nisem
mogel spregledati spremembe v njenem
glasu. In sem jo prekinil: Kaj pa je to? Po

glasu čutim, da si drugačna, deluješ tako
polna energije …

Seveda nisem mogel dokončati. Nadalje
je vrelo iz nje. In je kar sama
pripovedovala, kako je bilo še malo nazaj
…

Učenci so mi izpili živce, nisem se več
mogla obvladati … Na živce so mi šli,
postala sem nestrpna in popadljiva do
njih … Ravnatelj mi je rekel, naj
pritisnem SOS … S sodelavci smo
zaostrili odnose … Moja zdravnica mi je
rekla, naj si poiščem strokovno pomoč …
Moja najboljša prijateljica pa je zbolela
za rakom in se je čisto zaprla vase … Ne
vem, povej mi, kaj delam narobe? Čisto
sem izčrpana, pregorela!!! Kaj je narobe z
menoj …?

Ne spomnim se več, kaj vse je še
povedala … , niti tega, kaj sem ji rekel.
Itak je rabila samo to, da jo nekdo sliši.
V ozadju pa je bilo čutiti jezo, žalost,
nemoč … Izčrpanost.
Ampak, da jo slišiš zdaj!? Polna energije,
navdušenja, veselja do življenja!

Se spomniš: Kaj je narobe …

Spet nisem mogel dokončati. Smejala se
je, pravzaprav hihitala …
Vem, dobro vem, kako je bilo … in je
ponovno v ženskem slogu nadaljevala
svojo pripoved.
Si rabila počitnice, a ne? In spet …

Ja, samo to! Samo to! Tako sem se bala,
kaj je narobe z menoj! Evo, par dni
počitka … in glej … , kaj se je zgodilo.
Kot čudež …, sem jo prekinil.
Točno to! Čudež. Ko sem si odpočila, se
je zgodil čudež …
V tem trenutku mislim na preutrujene
ljudi … Se spominjam tudi svoje
utrujenosti.
In vam ob novem letu preprosto želim
čudežnega počitka.

Da bi si ga privoščili. Da ne bi odlašali
do konca drugega leta …
Srečno, dobri ljudje.
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Razpored svetih maš
Ne 31.12. SVETA DRUŽINA

Boštanj

8

Za župnijo

Boštanj

10

+Ivan Krajnc

Log
Po

1.1. Marija, Božja Mati

Boštanj

To

2.1.

Bazilij Veliki cu

Sr

3.1.

Jezusovo ime

Če

4.1.

Pe

5.1.

So

6.1.

Angela Folinjska, r
Sveti večer;
Emilijana, d
Gospodovo
razglašenje

Ne

7.1. Jezusov krst

Boštanj

Rajmund, š

Boštanj

8.30 Po namenu
10

+Alojz, starši Golčar
+Franc, Ivanka Povše,
Anton Dolničar
+Pepca Andolšek
+Franc Simončič

Boštanj
Boštanj

Log

18.30 +Drago Gošte, rd
18

+Frank Možic, O

+Gašper Sporar O, Marija,
Jože Virant
+Alojz Karlič, O
10
+Angela Rak r. Sirk
8.30 Po namenu
8

Po

8.1.

Severin, op

Boštanj

18

+Jožefa Pečar Matko

To

9.1.

Julijan, m

Boštanj

18

Sr

10.1. Gregor Niški, cu

Če 11.1. Pavlin Oglejski, š

Boštanj

18

Pe 12.1. Tatjana (Tanja), m

Boštanj

8

+Marija Skubic r. Božič
Konf.: +Alojz Lisec, Neža
Blatnik
+Franc Simončič, Mici
Popovič
Za dobrotnike župnije

So 13.1. Radovan, škof, c u
2. navadna
Ne 14.1. nedelja
Sava, š

Boštanj

16

Boštanj
Boštanj
Log

Antonova nedelja

2

Okič

Romarska maša
Za župnijo
8 +Janko Krevel O, Jože
Zavrl
+Neža Šinkovec O,
10 +Šinkovec
+Gregor Gorenc
Po namenu
+Vladimir Šteblaj, starši
11.15 Šteblaj
+starši in Darko Čeplak, O

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
Statistika 2017
Krsti: v župniji krš«enih 32 (30) otrok, 12
(10) de«kov, 20 (20) deklic.
Podatki v oklepaju so za leto 2016 kot
primerjava.
Poroke: 7 (7)
Pogrebi: 22 (21), 12 (11) moških, 10 (10)
žensk. Prevideni: 5 (8).
Prvo obhajilo, 23.4.2017 je prejelo 23
otrok, 11 de«kov, 12 deklic; (leta 2016 16
otrok, 8 de«kov, 8 deklic). To leto (2018)
se na prvo obhajilo pripravlja 16 otrok.
Sveta birma: na birmo se pripravlja 32
mladih (11 iz 7r in 21 iz 8r)
Podeljenih obhajil je bilo okrog: 13.000
(13.200)
Pri verouku je vpisanih otrok: 137 (155).
Kateheti: v katehezo je vklju«enih
osemnajst katehetov/katehistinj in pet
voditeljev birmanskih skupin
Bolnikov, ki jih redno obiskujemo za
prve petke je 5 (8), posebej za praznike
pa še 3.

Spletna stran
Opazno je, da spletna stran župnije lepo
služi svojemu namenu. Spletna stran
ima to prednost, da je bolj »ažurna« kot
tiskovina (pogrebi, nepredvidljivi
dogodki, koncerti …). Preprosto
povedano, podatke o pogrebu boste
najprej lahko prebrali na spletni strani,
šele nato bo informacija našla pot po
klasični obliki na oglasno desko.
Tudi starejši lahko spletno stran 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/

Zapisnik srečanja ŽPS,
14.12.2017
1. Refleksija: Pregledali smo zapisnik
pretekle seje in ga potrdili.
Miklavževanje smo v celoti ocenili kot
pohvalno. Zahvala vsem, ki so pri tem
sodelovali.
2. Načrtovanje :Pogovorili smo se o
številnih dogodkih tega meseca.
Objavljeni bodo v napovedniku.
Na nedeljo Jezusovega krsta bo po
običaju otroški »ofer« v znamenje
solidarnosti z otroci vsega sveta.
Potrdili smo Emavs 2.4.2018, ki bo
predvidoma skupaj z župnijo Sevnica.
Potrdili smo datum prvega obhajila,
6.5.2018.
3.Srečanje smo zaključili s
praznovanjem, pogledom in mislimi
uprtimi v novo leto.
Pripravila: Franja Povše

 Zaspali v Gospodu:
+Jožefa Marušič r. Konajzler, r.
12.9.1930, u. 17.12.2017, p.
21.12.2017.
Naših rajnih in njihovih svojcev se
spominjamo v molitvi. Naj rajni
počivajo v miru.

 Darovi za svete maše:
Sin Roman z družino, hčerka Jelka z
Dušanom, družina Erjavec, Milka
Hribar z družino, Anica in Jože Rimc.
Vsem, ki darujete za svete maše
Bog povrni!
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