Napovednik
Napovednik
11.11. 32. med letom, Martinova nedelja
14.11. Srečanje ključarjev, 18.30h
17.11. Salezijanski mladinski center – 20
let, Kulturna dvorana Sevnica, 18h
18.11. 33. med letom. Teden zaporov
18.11. Srečanje v pripravi na prvo
obhajilo, po maši (11h)
22.11. Cecilija, praznik cerkvenih pevcev
25.11. Kristus Kralj. Teden Karitas
25.11. Prijava birmanskega botra
(birmanci), pri maši
Srečanje z birmanci, po maši
Miklavž: zadnji dan za prijavo!
28.11. Klic dobrote, Golovec Celje, 20h.
Svetovni dan ubogih
2.12. 1. adventna
5.12. Miklavževanje

 Predvideni datumi:
Birma 27.4. 2018 ob 15h
Prvo obhajilo 28.4.2018 ob 10h

 Cecilija:
V četrtek, 22. novembra goduje
sveta Cecilija, zavetnica cerkvene
glasbe in pevcev. Vsem pevcem in
pevkam ter organistom iskrena zahvala za sodelovanje pri vajah in pri
bogoslužju. Čestitke ob prazniku. Po
običaju bomo s pevci imeli tudi Cecilijanko.

 Zaspali v Gospodu:
+Ivana Androjna, r. 08. 08. 1953,
bival/a Vrh pri Boštanju 35 (umrla
28.10.2018, pogreb 3. 11. 2018).
Svete maše: družina Udovč, družina
Kunšek in sestra Mari. Bog povrni!
Svojcem iskreno sožalje.

 SMC Sevnica, 20 let:
To leto SMC praznuje 20-letnico delovanja. Ob tej priložnosti vabijo vse
na prireditev v čast jubileju, ki bo 17.
novembra ob 18. uri v kulturni dvorani v Sevnici. Po zanimivem programu bo na vrsti pogostitev s srečelovom. SMC je letos prejemnik Zlate
plakete Občine Sevnica. Čestitke!

 Skrb za ureditev cerkve:
11.11. Dol. Boštanj 71-80
18.11. Dol. Boštanj 81-90
25.11. Dol. Boštanj 91-101
2.12. Dol. Boštanj 101-110

 Verouk 2018/19:
16.11. 5-7r
23.11.1-4r
30.11. 5-7r
7.12. 1-4r
Birmanske skupine: v dogovoru z
voditelji skupin



V župnijski pisarni so na voljo:
Pratika 2018 (5,90€), Marijanski
koledar (2€), Enolistni koledar (1€)
CD-ji s slikami zakonskih jubilejev

Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :
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http://zupnija-bostanj.rkc.si

Fonzi ŽIBERT župnik, Boštanj 16, 8294BOŠTANJ
 81 - 49 - 710  (031) 665 - 483  alfonz.zibert@rkc.si
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leto XXIX

Polha imate v cerkvi, je rekel.

NOVEMBER 2018

številka 22

Polhek

Po končani maši je prišel gospod čisto spredaj
in pokazal na glavni oltar. Izmenjala sva še
nekaj besed in ostal sem sam.
Opazoval sem. Resnično, polh je bil v Marijinem naročju.
Lepo, sem si mislil, bo že sam zlezel dol. Pa
mi ni dalo miru in sem si vzel čas in opazoval. Čudno negiben je bil. Vzel sem časopis
in ga vrgel navzgor, da bi ga preplašil. Oh,
samo košati rep se je zanihal … Zdaj sem
pomislil, da bi se lahko polh zagozdil pod
roko kipa. Splezal sem na oltar, s strahom
sem približal roko mali živalici (v otroštvu me
je marsikateri polh ugriznil!). Toda, polh je
bil negiben, popolnoma. Obvisel je tako
čudno, da se s tačkami ni mogel oprijeti.
Očitno se je trudil rešiti, in od izčrpanosti …
Hudo mi je bilo. Izvlekel sem polhka iz luknje in ga nesel na travo. Prinesel vodo ... Nič
življenja. Ni upanja.
Preostalo mi je še zadnje: mu dati čas. Vzel
sem ga v pisarno, ga položil v škatlo, dal
notri nekaj listja … Zraven pa sem položil
nekaj drobnih delčkov od jabolke. Minila je
ura, morda dve, ko sem zaslišal nek premik.
Vau, res, polhek se je premaknil. Občutil
sem tisto posebno srečo, ko začutiš, kaj je
življenje.

Toda, kar sem videl, nisem mogel verjeti.
Polhek se je čisto rahlo zdrznil, kot bi se hipoma prebudil… Obliznil je košček jabolka in v
momentu zaspal nazaj. In to se je ponavljalo
kar nekaj časa. Se zdramil, za dve sekundi
polizal jabolko in zaspal nazaj. In spet in spet.
Kakšna utrujenost, sem si mislil. Niti jesti ne

more.
Vzel sem ga v roke. Tako utrujen, da ne more
nič, niti jesti …
Čez noč sem mu pustil celo jabolko. Zjutraj
sem videl, da je jabolko lepo »sklestil«. Sam
pa me je gledal dol iz karnise.

…
Polhek mi je dal misliti, kaj pomeni utrujeno
telo. Kako lahko tudi mi s telesom »obvisimo«
na obveznostih in telo ostane utrujeno, brez
energije. Polhek mi je prišel povedati, da naj
dam telesu čas. Da ni druge poti, da si telo
spočije, kot dati mu čas. Ga malo pustiti na
miru.
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Razpored svetih maš
Ne 11.11. 32. med letom
Martin iz Toursa, škof
Po 12.11. Jozafat
To

13.11. Stanislav Kostka

Sr 14.11. Nikolaj Tavelič
Če 15.11. Albert Veliki
Pe 16.11. Marjeta Škotska
So 17.11. Elizabeta Ogrska
Ne 18.11. 33. med letom

Karolina, m

Po 19.11. Matilda, r

Boštanj

8

Boštanj

10

Log
Kompolje
Boštanj
Log
Boštanj
Boštanj

8.30
17
18
17
18
18

Boštanj
Boštanj

8

Boštanj

8

Boštanj

10

Log

8.30

Kompolje
Boštanj

To

20.11. Edmund, kralj

Log
Boštanj

Sr

21.11.

Darovanje Dev. Marije

Če 22.11. Cecilija, m

Boštanj
Boštanj

Pe 23.11. Klemen I., pp
So 24.11. Vietn. mučenci
Ne 25.11.

KRISTUS KRALJ
Sklep cerkvenega leta

Boštanj

Katarina Sinajska, m

Boštanj
Log
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Za župnijo
+Martin, Angela Draksler
+Ivan Možic
+Anton, Jožefa Lipar
+Gregor, Bojan Gorenc
Po namenu
Za vse rajne
Za vse rajne
+Milan Lisec, Miha Kurnik
+Roman Novšak, O
+cerkveni ključarji
Po namenu
+ Stanko Podlesnikar
+dobrotniki župnije
Za župnijo
+Jože O, Marija Virant, Gašper Sporar
+Rozalija O in +Škrajnar
+Marija, Jože Mlakar, O
+Marija O, Anton Bregar, Jože Babič

+Franc Povše (r.d.)
Po namenu
+Ljudmila Stegenšek O, Alojz,
17
Mihael
18
+Cecilija Čopi
+Ivan Drobne, Franc Pavko17
vič
18 +Možic, Blatnik
+Marija, Stanko Marolt, Janez
18
Šuster
Za rajne cerkvene in pevce
18 sv. Jurija
+Andolšek, Zalašček
Po namenu
Po namenu
Za župnijo
8
+Agata, Jožefa Lisec
+Jože Resnik, O
+Redenšek, Zlata Androjna
10
+Angela, Anton Rak O, Rak, Sirk
+Pepca Andolšek, O
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 .

Obvestila
Čestitka

Elizabeta Ogrska

Med letošnjimi dobitniki priznanj ob občinskem prazniku je
srebrno plaketo Občine Sevnica
prejel g. Franc Dobovšek. Omenjeni je poleg vsega naštetega v
uradni obrazložitvi tudi dolgoletni skrbni ključar in varuh
cerkve na Šmarčni. Iskrena zahvala za njegovo delo in čestitke njemu ter celotni družini za
prejeto priznanje.

Zgodba pripoveduje, kako je nekoč
svojim oskrbovancem nesla kruha v
predpasniku in se srečala s tastom
Henrikom. Tast seveda ni odobraval
njene dobrodelnosti. Na njegovo
vprašanje, kaj da nosi v predpasniku,
je odgovorila, da nosi vrtnice, da ji
ne bi prepovedali dobrodelno delovanje. Ko je predpasnik razširila, so v
njem res videli dišeče in cvetoče vrtnice in to sredi mrzle zime.

Zapisnik srečanja ŽPS,
8. november 2018

Na levem stranskem oltarju v farni
cerkvi boste našli ženo s kruhom v
roki in vrtnicami v naročju. To je sv.
Elizabeta Ogrska, prizor se nanaša na
navedeno zgodbo.

1. Pogled nazaj. Ob sadovih zemlje smo
se zahvalili za stvari v osebnem življenju.
2. Obravnavali smo temo, da je župnija
kot dom; menimo, da se ljudje v naši
župniji počutijo sprejete.
3. Pregledali smo zapisnik pretekle seje.
Odprto je vprašanje otroškega petja pri
maši. Hvaležni bi bili še za kakšnega
voditelja ali voditeljico.
4. Zakonski jubileji: pohvala za
organizacijski del (Gregor, Tinca, Jelka in
Marija), birmanski skupini za izvirno
krašenje. Kot dobro se je izkazalo, da
obhajamo jubileje na zahvalno nedeljo.
5. Dekanijsko srečanje članov ŽPS je bilo
pri sv. Jožefu v Ljubljani. Seznanili smo
se s številnimi programi in mnogovrstno
ponudbo (skupine, duhovne vaje,
prenočišča …).
6. Miklavž. Pogovorili smo se o pripravi
Miklavževanja.
Pripravila: Franja Povše

Miklavž 2018
Miklavž nas bo obiskal predvidoma v
sredo, 5. decembra 2018. Prispevek ob
prijavi: 4€.
Rok prijav: nedelja, 25.11.2018. Po tem
datumu prijav ne sprejemamo več! Preprosto, poskrbite, da se boste pravočasno prijavili.
Tudi letos se predvideva okrog 300 obdarovancev, kar je logistično in organizacijsko zahteven zalogaj. Hvala vsem
za pomoč. In hvala sponzorjem. Če bi
kdo še želel darovati v ta namen, dobrodošel.
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