Napovednik
Napovednik
30.12. SVETA DRUŽINA. Blagoslov otrok
31.12.Drugi sveti večer (pokropimo,
pokadimo domove). Slovo od
preteklega leta pri bogoslužju ob
17h
1.1. Novo leto. Dan miru, sveta maša
ob 10h
5.1. Drugi sveti večer (pokropimo in
pokadimo domove)
Božični koncert: Oktet Jurij
Dalmatin in solist Jure Klenovšek,
Boštanj ob 18h
6.1. Trije kralji
11.1. Redno srečanje članov ŽPS – prvo
v letu 2018!
13.1. Nedelja Jezusovega krsta. Sklep
akcije »otroci za otroke«.
Otroški »ofer«
Pri maši ob 10h sodelujejo pevci iz
župnije Velike Lašče
20.1. 2. nedelja med letom. Antonova.
Maša na Okiču ob 11.15h
B irma 27. 4. 2 01 8 o b 1 5h
Prvo obhajilo 28.4.2018 ob 10h

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

 Antonova nedelja:
Na Antonovo nedeljo (20. januarja)
bo na Okiču 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.

 Jezusov krst, otroški ofer:

 Skrb za ureditev cerkve:
30.12. Radna
6.1. Konjsko
13.1. Jablanica

Letos bo nedelja Jezusovega krsta
13. 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.
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Čiščenje
Ko sem te dni imel na radiu en prispevek,
sta šla z menoj dva animatorja. Eden izmed njiju je tam prebral tole zgodbo:
Mamica je potožila, kako ima tri odrasle
hčerke in vse so zdoma. Tako sta večino
časa sama z možem. Zato se je toliko bolj
veselila tega Božiča, ko bodo vse tri hčere
prišle domov. Že si je pričarala čudovite
prizore božičnega večera; sijoče oči, pesem, objem, enostavno spet skupaj. Nestrpno je pričakovala božični večer. Hotela je, da bo kar najbolj popolno. Nič ne
more iti narobe. Hčerke so prišle. Vse
utrujene, vsaka s svojo zgodbo. Neka
čudna napetost je bila v zraku. In ko so
sedli za mizo k božični večerji … in … »Pri
prvem grižljaju smo se skregali …«
Pa kaj mu je, sem si mislil …
Radijski tehnik, ki je snemal oddajo, je
prasnil v smeh … Udaril se je po kolenih
in se krohotal kot nor. Rekel je: »Točno
tako. Točno tako. To je čisto res. Božični
večer, prazniki, to je super za skregat.«
Oddajo smo sicer zvozili do konca, ampak
ta njegov odziv je šel z menoj.
Obstaja
tudi
druga
plat.
Ob neki priliki sem opazil, da so prišle
čistit cerkev dame, ki niso bile na vrsti.

Malo sem bil zmeden. In potem sem dobil
pojasnilo.
Jaz sem na vrsti za čiščenje. Ampak, ostala
sem sama. Zato sem napisala sms kolegicam, če katera slučajno lahko, da se dobimo čez kako uro, ob 10.15 za čiščenje cerkve. Da bi mi pomagale. In so prišle.
Mislil sem si, blagor ti, imaš pa krasne
kolegice.
Še bolj zanimivo je bilo, da so dame
(nekatere so bile prvič v cerkvi pri tem
poslu) uživale v čiščenju in pospravljanju.
Imele so se enostavno fajn. Ob koncu so si
pripravile še malico in si privoščile čvek.
Bilo je kot praznik. Ko sem potem šel v
počiščeno cerkev, mi je cerkev zadišala po
dobrih odnosih, iskrenosti, povezanosti.
Po čistosti odnosov. To, da se imaš fajn,
lahko naredijo samo fajn odnosi. Ja, ob
praznični večerji se da skregati in iz navadnega čiščenja se lahko naredi praznik.
To je moje voščilo: naj vam vaši prostori
zadišijo po odnosih. Tega vam v
obilju želim za to
leto, dobri ljudje!
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Razpored svetih maš
Ne 30.12. SVETA DRUŽINA
Vincencija, r

Boštanj
Boštanj

8

Za župnijo

10

+Franc Simončič, Mici Popovič

Log
Po 31.1. Silvester, pp

Po namenu

Boštanj

17

+Marjana Kavaš r. Rivec,
30d

Boštanj

10

Za zdravje in blagoslov

1.1.

Marija, božja Mati

Sr

2.1.

Bazilij, cu

Po namenu

Če

3.1.

Ime Jezusovo

Po namenu

Pe

4.1.

Genovefa Pariška,
r

Boštanj

17

So

5.1.

Angela Folinjska, r

Boštanj

17

Ne

6.1.

Boštanj

8

Boštanj

10

To

Gospodovo razglašenje
Gašper, Miha, Boltežar

Log

+Lojze Kovač, 7d
+Frank Možic, O
+Janko Krevel O, Jože Zavrl
Za župnijo; +Gašper Sporar
O, Marija, Jože Virant
+Zvone Kadilnik, 7d
+Alojz Karlič, O
Po namenu

Po

7.1.

Rajmund, d

Boštanj

18

+Ana Novak r. Seničar

To

8.1.

Severin, o

Boštanj

18

+Jože Lindič

Sr

9.1.

Julijan, m

+Franci Žnidaršič

Če 10.1. Gregor Niški, cu

Po namenu
30

Pe 11.1. Pavlin Oglejski, š

Boštanj

18.

So 12.1. Tatjana (Tanja), m

Boštanj

8

Ne 13.1. Jezusov krst

Boštanj

8

Boštanj

10

Log

2

Po namenu

+Frančiška Požar, Pavla
Jalovec
Za župnijo; Ivana, Franc,
Ana Kovač, +Pompe
+Neža Šinkovec O, Šinkovec, Kodrič, Grilc
+Alojz, Jožefa, Ljudmila
Marušič, O
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
Ogled jaslic
Jaslice si lahko ogledate vsak dan med
8. in 20. uro.
Poseben čar imajo jaslice v večernih
urah, ko pride do izraza igra svetlobe,
senc in teme.
V 240 sekundah se pred vašimi očmi
odigrata dva ciklusa:
- dnevni ciklus, od sončnega vzhoda do
zahoda, z raznimi dnevnimi dejavnostmi
- nočni ciklus
Letos boste na levi strani spredaj opazili
otroški kotiček. Tam lahko otroci kaj narišejo, napišejo prošnjo ali zahvalo in jo
položijo v škorenjček.
Za voden ogled (skupine)
se predhodno najavite:
031 740 270, g. Ciril Udovč, avtor jaslic
031 665 483, g. župnik

 Zaspali v Gospodu:
+Jože Kantužer, r. 03. 02. 1944,
bival Dolenji Boštanj 92
Za svete maše so darovali:
Žena Anica 2, sin Roman z Darinko,
hčerka Jerica z družino, Elka Vovk,
družina Kmetič, Blatnik Štefka, Franc
Pernovšek, stric Menki in Anica,
Mici Simončič.
Iskreno sožalje.
+Zvonimir Kadilnik, r. 31. 01. 1949,
bival Podvrh 2
Za svete maše so darovali: žena
Rozika, Marko in Sandi Kadilnik 3,
sestra Milena in Ivo 2, družina Jesenjak iz Gračke gore 2, družina Jazbec in Imperl 2, Jože Pfeifer z družino, Matjaž Traven, Vida Stopar z
družino, Črnič Tončka, Matija Lisec
z družino.
Iskreno sožalje.
+Alojz Kovač, r. 04. 03. 1940, bival
Boštanj 72
Za svete maše so darovali: žena
Marinka 2, hčerki Nataša in Meta 2,
Blasovi 2, družina Vodlan Vrankar
2, družina Kocjan 1, družina Androjna - dar za misijone.
Iskreno sožalje.

 Darovi:
Božični ofer: 2533,66 €. Bog povrni!

 Sedežnina:
Ob vstopu v Novo leto se po tradiciji
pobira sedežnina. Vabljeni, da darujete svoj prispevek za vzdrževanje
klopi in ogrevanja. Bog povrni!
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