
 Skrb za ureditev cerkve: 
        16.12.Dol. Boštanj 121-130 

23.12. Dol. Boštanj 131-144 
30.12. Radna 
6.1. Konjsko 
13.1. Jablanica 



 Verouk 2018/19: 
        11.1. 5-8r 
        18.1. 1-4r 
        25.1. 5-8r 
        27.1. Sklep božične dobe 
        Birmanske skupine: v dogovoru z 
         voditelji skupin  
 

 Adventni venčki, darovi : 
      Z adventnimi venčki je bilo zbranih 

415 EUR; dobri ljudje so prispevali še 
namenske darove – 645 EUR; tako 
je skupni znesek namenjen za 
misijone (g. Andolšek): 1060,00 EUR. 
Hvala vsem, ki ste se odzvali, 
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., KOMUNALA SEVNICA, OBČINA 
SEVNICA, KS BOŠTANJ, MARINKA 
DOLNIČAR, SILIKO d.o.o., GABARONI, 
družina POLJŠAK …  
Zahvala nosilcem programa: Ani 
Kramperšek in mladim, Marjetki 
Udovč in drugim sodelavcem ...  
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Napovednik 
 

15.12.Predvečer na 3. adventno, 
           spovedovanje od 18h 
16.12. 3. adventna. Maša samo ob 10h! 
23.12.4. adventna. Betlehemska luč 
24.4. Žive jaslice, Šmarčna, 18h 
25.12.Božič. Svete maše: Polnočnica in 
           ob 10h. Ofer za cerkev 
           Žive jaslice, Šmarčna, 18h.  
           Božični koncert, Boštanj, 19h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.12. Božični koncert: Amabile in Kvartet 
            Jarica, Log ob 16h. 
1.1. Novo leto, sveta maša ob 10h 
5.1. Božični koncert: Oktet Jurij Dalmatin 
      in solist Jure Klenovšek, 
      Boštanj ob 18h 
 

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

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 Napovednik Napovednik Napovednik  

leto XXIX             DECEMBER              številka 24 

1857 1509 
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Doma 

 

Njegovo ime se mi je izpisalo na 
telefonu. Bil sem presenečen. 
Saj res, že dolgo ga nisem videl. 
Čudno. 
»Iz onkološkega te kličem …« 
Kar sapo mi je vzelo. 
Kaj se dogaja? 
Pripovedoval mi je, kako se je začelo. 
Pripovedoval o svoji bitki z rakom. O 
zdravljenju, kemoterapiji, o tem, kako 
se življenje ustavi in kako se karte 
premešajo. 
Nič si nisem mogel pomagati, skozi 
misli so mi švigale številne zgodbe in 
obrazi, ko sem ga poslušal. 
Tu ni kaj reči. Tu ni kaj pametovati. 
Ko sem začel razmišljati, kako naj mu 
v tej situaciji voščim (spodobi se, sem 
si mislil) …, nekako nisem mogel. 
Kaj pa naj mu rečem? 
A čudno mi je bilo, da je 
pripovedoval z nekim zanosom, nič 
kaj bolezenskega ni bilo v njegovem 
glasu. Zdel se mi je nekam zdrav. 
Čudno. Odrešil me je sam. To je bil 
tudi odgovor na njegov zanos.    
»Za božič, za praznike bom doma.« 

Besede, ki me bodo spremljale te dni. 
Ne vem, kako bo nadalje tekla 
njegova zgodba. A čutil sem tisto 
veselje, pričakovanje. Ko je človek 
vsem boleznim navkljub kar nekako 
zdrav. Na stvari gleda drugače. 
To je božič. Ko začutiš, da si na tem 
svetu sprejet, da si na tem svetu 
preprosto doma. Navkljub vsem 
krivicam, otroškim travmam, navkljub 
vsem razočaranjem in osebnim 
tragedijam. Navkljub slabim 
odnosom. In takim in drugačnim 
boleznim. To je sporočilo svete noči, 
ko enostavno »moraš« kot človek vsaj 
malo ozdraveti. Vsaj malo čutiti.  
Privoščim vam, dobri ljudje, da boste 
za božič doma. Tako in drugače. 
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Razpored svet ih  maš Razpored svet ih  maš Razpored svet ih  maš Razpored svet ih  maš  

Ne 16.12. 3. ADVENTNA Boštanj 10 ! 
+Černič, Podlipnik 
+Pepca Andolšek 

  Albina, m Log  Po namenu  

Po 17.12. Lazar in Betanije  Log 16.30 
+Ivan, Janez, Leopold 
Žnidaršič 

  DEVETDNEVNICA Boštanj 17 +Vid, Ana Ribič 
To 18.12. Vunibald, opat   Devetdnevnica doma 

Sr 19.12. Urban V., pp Kompolje 16.30 +Štefanija Vrtovšek 

   Boštanj 17  

Če 20.12. Evgen mučenec Boštanj 17 +Dušanka Komljanec, 30d 
Pe 21.12. Peter Kanizij, cu Boštanj 17.30 Devetdnevnica 

So 
22.12

. 
Justina, r Boštanj 17 

+Papež, Železnik, Marija 
Mirt 

Ne 23.12. 4. ADVENTNA Boštanj 8 
 Za župnijo 
+Ivan Možic 

  Janez Kancij, d Boštanj 10 
Za zdravje 
+Jure, Milena Šlogar 

   Log  Po namenu 
Po 24.12. Sveti večer   Molitve pri jaslicah 
To 25.12. BOŽIČ  Boštanj 00 Za župnijo 

   Boštanj 10 
Za ozdravitev družinskega 
debla 

Sr 26.12. Štefan, mučenec Boštanj 8 
+Pepca Andolšek, 
+Andolšek 

   Topolovec 10 
+starši in Janez Vidrih 
+Gunstek, Androjna 

   Boštanj 17 
+Olga Kozole O, družina 
Kozole in Drstvenšek 

Če 27.12. Janez, apostol Boštanj 17 
+Viktor Gole. Knez Jožefa, 
O 

Pe 28.12. Nedolžni otroci   Po namenu 

So 29.12. Tomaž Becket Boštanj 17 +Miloš Hočevar, O 

Ne 30.12. SVETA DRUŽINA Boštanj 8 Za župnijo 

   Boštanj 10 
+Franc Simončič, Mici 
Popovič 

   Log  Po namenu 

Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.  
 Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 19.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 19.00 . 

Obvest i laObvest i laObvest i laObvest i la     

3 

Zapisnik srečanja ŽPS, 
13.12. 2018 

 

Zadnje srečanje v tem letu smo pričeli z 
osebno refleksijo. 
Ob slikovnem gradivu smo ovrednotili 
letošnje MiIklavževanje. Veliko pozitivnih 
komentarjev. Pohvala mladim za njihov 
trud, čas in delo. 
 Pregledali smo zapisnik pretekle seje. 
Načrtovane stvari so bile uresničene, 
pripomb ni bilo. 
Vsebinsko smo se ustavili ob vprašanju 
pok l i canos t i :  samskos t ,  zakon, 
posvečeno življenje. Zanimivo, da se je 
tukaj odprlo precej vprašanj, vključno z 
identiteto. Soglašali smo, da vsaka 
oblika pomeni »posvečeno življenje«, če 
se le zavedamo svoje poklicanosti. 
Identiteta pa nam kristjanom v družbi še 
vedno dela preglavice, k temu 
pripomorejo tudi mediji. 
Seznanili smo se s prihodnjimi dogodki 
in večer zaključili s praznovanjem. 

 
Pripravil: Urban Udovč 

 

Spovedovanje 
 

Kdaj je priložnost za sveto spoved v vseh 
župnijah naše dekanije - je navedeno v 
dekanijskem glasilu Gospodov vinograd. 
V župniji Sevnica pa je možnost za sveto 
spoved praviloma pri vsaki delavniški 
maši. 
Vedno imate možnost, da se za spoved 
oz. pogovor dogovorite z duhovnikom.    

Adventna akcija  
 

Tudi letos so otroci prejeli adventni 
koledar. Po običaju otroci zbirajo 
sredstva za svoje vrstnike v nerazvitih 
deželah in se tako učijo solidarnosti. 
Adventno akcijo bomo sklenili na praznik 
Jezusovega krsta. Starši vabljeni, da se z 
otroci ob adventnem koledarju ustavite 
in pogovarjate. 
 

Kotiček za starše 
 

Ideja za adventni čas, zlasti za tiste, ki 
imate majhne otroke: skozi ves adventni 
čas je za vsak dan ena zgodba o 
Jezusovem življenju, zraven so tudi 
"luštni" okraski o prebrani zgodbi. Ideja 
je, da otroci vsak dan  en okrasek 
pobarvajo in tako ustvarjajo nekakšno 
Jezusovo družinsko drevo. Pa za vsako 
zgodbo so zraven tudi risanke, 
dejavnosti ...  
 
Če se prijavite, dobite vsak dan posebej 
na mail, drugače pa sledite povezavi: 
https://www.iskreni.net/
categories/adventna-
akcija-2018 


