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Napovednik 
 

 

10.11. 32. nedelja med letom 

14.11. Redno srečanje ŽPS po maši 

17.11. 33. nedelja med letom  

          Srečanje s starši birmancev, po    

 maši  

21.11.Maša za pokojne pevce, na 

 predvečer, na predvečer sv. 

 Cecilije, 18h 

24.11.Kristus Kralj, sklep cerkvenega 

 leta. Adventni venčki.  

 Srečanje s starši prvoobhajancev, 

 po maši. Cecilijanka, zvečer 

26.11. In prenovil boš obličje zemlje, 

 koncert,  Boštanj,18h 
1.12. 1. adventna nedelja. Adventni 

 venčki 

5.12. Miklavževanje, 17h, farna cerkev, 

 prijave do 24.11. 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 

10.11. Dolenji Boštanj 111-120 

17.11. Dolenji Boštanj 121-130 

24.11. Dolenji Boštanj 130-144 

1.12. Radna 

 

  Verouk, ob petkih 16-18h: 

8.11. 1-3r 

15.11. 4-6r 

22.11. 1-3r 

29.11. 4-6r 
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Napovednik  

  Tiskovine: 

Na voljo so tiskovine: Koledar 

(enolistni), Marijanski koledar, Prati-

ka 2019. Dobite v župnišču. 

 

 V krstu prerojeni: 

Nace Pirc (13.10.), Lana Suhadovčan 

(27.10). 

Čestitke in veliko blagoslova!  
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McDonalds 

 

… Prvič sem jo doživela! Prvič vem, da 
je zahvalna nedelja. 
Stala je zunaj pred cerkvijo in pripove-
dovala. 
Prišla sem v cerkev. Kar potegnilo me 
je na levo, tja k Mariji. Prižgala sem 
svečko in opazovala. Glej, jaz vidim! 
Šla sem naprej in začudeno obstala. 
Sadeži, sadovi zemlje, … Ah, seveda, 
zahvalna nedelja. In jaz to vidim! Gle-
dala sem križ, telo na križu … Gledala 
sem roke, obraze svetnikov. Prte. Rože. 
Vse. Glej, glej, jaz vidim!!! 
In sem razmišljala. Teh stvari nikoli 
nisem videla. Hodila sem v cerkev kot 
kakšen trot. Sem gledala, ne videla, ne 
začutila. Oh, in zdaj vidim te stvari, 
prvič v življenju vidim! Se zavedam … 
Kar sem začutil je bilo, da je gospa za-
čela čutiti. Sebe, okolico, svet. 
In to je sprememba, brez nekega napre-
zanja ali prisile. 
Res, lahko se nam v tem tempu življe-
nja zgodi, da gredo stvari mimo. Se te 
ne dotaknejo. Nagovoril me je včeraj 
možakar, ki si je za svoj simbol izbral 
tisto škatlico z napisom McDonalds. 
Pobral sem jo nekje na tleh. No, moje 
življenje  je McDonald! Vse na hitro, 
kar najhitreje. Kar srh me je spreletel, 

ko sem se zavedel tega … Imam druži-
no, ženo, tri otroke … Ne želim, da živi-
mo kot McDonalds. 
Včasih je adventni čas pomenil, da so 
se stvari umirile. Tako v naravi kot pri 
človekovem delu in opravilih. Danes 
imamo zanimivo situacijo, ko je ravno 
v adventnem času najbolj »noro«, naj-
večji McDonalds. 
Nagovorila me je gospa, ki je izgorela.  
Delam v banki, tam si zaprt med štirimi 
stenami, ne sonca ne dneva skoraj ne 
vidiš … In ne prideš ven, razen če zbo-
liš, tako kot sem jaz … Tako sem vesela, 
da se mi je to zgodilo. Imam moža, 
otroke. In še eno priložnost. Ne vem, 
kako bo naprej, ampak, res si želim 
živeti tako, da bom to življenje vsaj ma-
lo čutila … 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 10.11. 32. navadna Boštanj 8 
Za župnijo 

+Martin, Angela Draksler 

  Leon Veliki, pp Boštanj 10 
+Malči Kozinc, 30. dan 

+Marija, Stanislav Pavlič, O 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 11.11. Martin iz Toursa, š   Za rajne (očenaši) 

To 12.11. Jozafat, š Šmarčna 17 Za zdravje 

   Kompolje 18 +Pavla Mandelc 

Sr 13.11. Stanislav Kostka, r Boštanj  18 +Stane Marolt, Marolt, Šuster 

Če 14.11. Nikolaj Tavelič, m Log  17 
+Milan Lisec 

+Franci Žnidaršič 

   Boštanj 19 

+Alojzija Dvorski Šalamon, 

pogrebna;  

+Šalamon, Kralj 

Pe 15.11. Albert veliki, š cu Boštanj 8 Za rajne (očenaši) 

So 16.11. Marjeta Škotska   Terezija Ganc 

Ne 17.11. 33. NAVADNA Boštanj 8 

Za župnijo: +Jože O, Marija 

Virant, Gašper Sporar 

+Uroš Šunta, O 

  Elizabeta Ogrska, r Boštanj 10 
+Darinka Kopar, O 

+Marija in Jože Mlakar, O 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 18.11. Roman, m Log 17 
+Miha Kurnik 

+Jože Jazbec  

   Boštanj 18 
+Rozalija Škrajnar O, 

+Škrajnar 

To 19.11. Matilda, redovnica Kompolje 17 Po namenu 

   Boštanj  18 +Marija, Ciril Udovč 

Sr 20.11. Edmund, kralj Log 15 +Marija Žnidaršič, pogrebna 

Če 21.11. Darov. D. Marije Boštanj 18 Za +cerkvene pevce 

Pe 22.11. Cecilija, mučenka Boštanj 8 Za rajne (očenaši) 

So 23.11. Klemen I., pp Boštanj 18 
Za župnijo 

+Marjana Kavaš, O 

Ne 24.11. KRISTUS KRALJ Boštanj 8 
+Pepca Andolšek, O 

+Neža Možic, Nika Blatnik, O 

  Vietn. mučenci Boštanj 10 

+Anton Marolt (100 let r.d.) 

+Anton Rak O, +Sirk, Rak  

+Franc Povše, O 

   Log 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 . 

Navodila k Miklavžu 

 

Prijave –  zaradi preglednosti –  

do 24. novembra !  Prispevek 4€. 

Načini prijave: 

NABIRALNIK: Pustite ustrezne podatke (ime 

priimek otroka, podpis staršev) in prispevek v 

nabiralniku 

OSEBNA PRIJAVA: samo v nedeljo 17. in 24.11. 

– po mašah! 

Prijavite seveda svoje otroke! (Ne naročajte 

daril za druge namene ali za druge otroke!) 

Namesto daril ne morete zahtevati ali dobiti 

denarja! 

Ponovimo, da ima Miklavž simbolno vre-

dnost. Gre za obdarovanje otrok v spomin na 

to, da je Miklavž obdaroval revne otroke, 

tiste, ki niso imeli. Obdarovanje je spomin, da 

takih zgodb ne bi pozabili. Da ne bi pozabili 

na dobroto do zares potrebnih.  

Žal se včasih zdi, da je od vsega ostalo le 

brezglavo obdarovanje in brez zgodovinske-

ga ozadja. Vesel bom, če boste starši pozor-

ni na te vidike. 

Po običaju bomo glede obdarovanja za po-

moč poprosili sponzorje. Če je kdo priprav-

Obvest i la  
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Adventni venčki 
  

Kot je že običaj, bodo pred adventom na 

voljo venčki: na nedeljo Kristusa Kralja in 

prav tako na prvo adventno.  

Bog povrni Danici in vsem, ki boste podprli to 

akcijo. Darovi bodo namenjeni za misijone. 

Bog povrni za vaše darove! 
 

Zlata plaketa 
 

Na osrednji slovesnosti ob prazniku Občine 

Sevnica (v petek, 8.11.2019), je prejel  

Z l a t o  p l a k e t o  O b č i n e  S e v n i c a  

g. Ciril Udovč, ključar, organist, zborovodja in 

jasličar  naše župnije. 

Po 25.11. Katarina Aleks., m Log 17 
+Albert Piltaver 

+Ivan Drobne 

   Boštanj 18 +Ana Novak r. Seničar 

To 26.11. Leonard, red Boštanj 8 Za rajne (očenaši) 

Sr 27.11.  Virgil Salzburški, š Log 17 +Marija Žnidaršič, 7.dan 

   Boštanj 18 +Viktor Gole O, Jožefa Knez 

Če 28.11. Berta, mati   Po namenu 

Pe 29.11. Saturnin, mučenec Boštanj 8 Za rajne (očenaši) 

So 30.11. Andrej, ap   Po namenu 

Ne 1.12. 1. ADVENTNA Boštanj 8 
Za župnijo: +Marija Šoštarič 

O, st. Zavrl 

  Edmund, m Boštanj 10 
+Tinko Lipar 

+Mervič, Selak 

   Log 8.30 Po namenu 


