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Napovednik 
 
1.12. 1. adventna nedelja. Adventni  
 venčki. Nedelja karitas. 
5.12. Miklavževanje: ob 15h na  Impolci,  
 ob 17h v farni cerkvi 
8.12.  Praznik Brezmadežne. 
12.12. Srečanje članov ŽPS 
14.12. SPOVEDOVANJE, sveta maša ob 
 18h 
15.12. 3.adventna nedelja, sveta maša 
 samo ob 10h 
20.12. Predviden prižig prazničnih luči v 
  Boštanju, popoldan 
22.12. 4. adventna nedelja. Prihod 
 Betlehemske luči 
 

� Skrb za ureditev cerkve: 
1.12. Radna 
8.12. Konjsko 
15.12. Jablanica  
 

�  Verouk, ob petkih 16-18h: 
6.12. 1-3r 
13.12. 4-6r 
20.12. 1-3r 
3.1. 4-6r 
 

� Spovedovanje: 
Na predvečer tretje adventne 
nedelja, v soboto 14.12. je 
predvideno spovedovanje pred 
bližajočimi prazniki. Spovedovanje 
bo potekalo že pred mašo in samo 
sveto mašo, ki bo ob 18. 
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� Drevesce iz knjig 
Ena od birmanskih skupin bo za 
praznike pripravila božično drevo iz 
knjig. Otroke vabimo, da k nedeljski 
maši ali k verouku prinesejo kakšne 
knjige, ki jih več ne potrebujejo. Iz 
njih bo nastalo božično drevo. 

 

� Betlehemska luč 
Tudi letos bomo v župniji sprejeli 
lučko miru iz Betlehema. Sprejeli jo 
bomo na četrto adventno nedeljo pri 
obeh mašah. Kot je običaj, bo pla-
men na voljo do Božiča. 

 

� Zaspali v Gospodu: 
 Marija Žnidaršič r. Gnedic, r. 04. 
02. 1933, bivala Log 11. 
Naj počiva v miru! Domačim iskreno 
sožalje! 
Svete maše ob pogrebu: 
Lojze in Majda Sirk, Ana Zorc (2), 
Meta in Helena Lisec z družino, dru-
žina Žibert – Lukovec (2), družina 
Mikolič – Rovišče, Rozika Krnec z 
družino, družina Zakšek, Milena 
Krnc z družino, družina Androjna; 
sin Franci z družino (2), hčerka Mile-
na z družino (2);  
vnuki: Teja, Denis, Špela, Goran, 
Matej, Marko, Mitja (7); 
Kramžar  Joži in Tone, Ivanka Žibert 
z družino. 
Skupaj: 24 svetih maš 
Vsem Bog povrni! 

leto XXX             DECEMBER  2019              številka 23 

1857 1509 

1 

Njegov amen 

 

Čeprav se morda čudno sliši … Res je, 

da pojem solo, največ v operah … in 

seveda na raznih koncer�h. Ampak, po 

pravici, nisem prepričan, ali sem pevec 

ali nisem, ali imam pravi glas ali nimam 

… 

Spogledovali smo se, pogledovali smo 

pro� njemu … Kaj se šali ali kaj? Po 

dvournem koncertu, ravno je za nami, 

ko sedimo z njim za mizo in on ne ve ali 

je pevec ali ne!  

Potem je pripovedoval, da ima ta dvom 

najbrž po nekem profesorju glasbe, ki 

nikoli ni bil zadovoljen z njegovim pet-

jem. 

Sam nisem mogel drugače kot da sem 

takoj pomislil: Hvala Bogu! To je �sto, 

kar daje čar tvojemu petju. Ne zavedaš 

se, da si vrhunski. In to � daje čar. Če bi 

bil vase zaverovan, kako si dober, bi nas 

že pripravil do tega, da bi � ploskali. Pa 

te to ni zanimalo. Pel si svojo pesem. 

Pel si �stemu, ki � je dal glas.  

Resnično, v dvournem koncertu nismo 

ploskali. Ni� enkrat. Bilo bi neumno. Ne 

moreš ploska�. Onemiš. Roke otrpnejo. 

Ču�š. Čakaš. Moliš. Šele po dveh urah 

smo ploskali. Čisto na koncu.  

To je bil naš AMEN. 

Zgodba se nanaša na nedavni koncert. 

Skoraj dve uri vrhunskega petja … 

Sestavljanje šopka, od vrtnice do vrtni-

ce. Priprava po� do oltarja. Pesem za 

oltarjem … In �sta gesta na koncu … 

Povedal je nekaj besed, v smislu zahva-

le, da ta večer dajemo Bogu �s� dar, ki 

smo ga od njega prejeli …  

 

Tudi sam daje, kar 

je od Njega prejel. 

Kot svoj dar je spoš-

tljivo položil svoj 

koncertni list pred 

oltar … 

To je bil njegov 

AMEN.  
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Razpored svet ih  maš  Razpored svet ih  maš  Razpored svet ih  maš  Razpored svet ih  maš   

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

  
Edmund Campion, 
m 

Boštanj 10 
+Tinko Lipar 
+Mervič, Selak 
+Martin, Ana Gračner, O 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 2.12. Natalija, m   Za vse rajne 

To 3.12. Frančišek Ksaver, r Log 17 +Slavko Prah, +Žibert 

   Kompolje 17.30 +Železnik 

Sr 4.12. Barbara, mučenka Šentjanž 9 Konf.: +Stanko Podlesnikar 

Če 5.12. Savo, opat   Za vse rajne 

Pe 6.12. Miklavž, škof Boštanj 18.30 +Amalija (Malči) Kozinc 

So 7.12. Ambrož, š cu   Po namenu darovalca 

Ne 8.12. Brezmadežna Boštanj 8 

Za župnijo 
+Vine, Tatjana Lubej O, 
Banko, Franc Gričar, Olga 
Pompe 

  2. ADVENTNA Boštanj 10 
+Vladimir Šteblaj, starši 
+Marija Tomšič Zobec, O 
+Štefka Lisec, O 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 9.12. Valerija, m Log 17 +Juraj Šlogar 

To 10.12. Loretska Mati božja Šmarčna 17 
+Pavel, Danijel, Marjana 
Prebejšek 

   Kompolje 17.30 +Angela, Alojz Šober 

Sr 11.12. Damaz I., pp   Za vse rajne 

Če 12.12. Finian, op Boštanj 18 +Stanko Marolt 

Pe 13.12. Lucija, d m Boštanj 8 Za zdravje 

So 14.12. SPOVEDOVANJE Boštanj 18 
+Jože Lindič 
Za župnijo 

Ne 15.12. 3. ADVENTNA - - Ni prve maše! 

   Boštanj 10 

+Jože Kantužer, O 
+Jožefa, O in Alojz Marušič 
+Alojz, Terezija Androjna in 
sor. 

   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 . 

Obvest i laObvest i laObvest i laObvest i la     
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Miklavž 2019 
 

Miklavž je napovedal svoj prihod v četrtek, 5. 
decembra in sicer: 

Impolca,15 
Boštanj, 17 
 
Zahvaljujemo  
se vsem spon-
zorjem, pa tudi 
vsem staršem,  
ki ste dali  svoj  
dar še za kakšnega otroka. 
Hvala vsem staršem, ki boste poskrbeli za 
prevoz otrok na Impolco in nazaj. Hvala mla-
dim in otrokom za pripravljenost sodelovati 
pri pripravi  Miklavževanja. 
V Boštanju bo ob obisku Miklavža povečan 
promet. Prosimo, uporabite tudi parkirišča pri 
šoli in pokopališču. Upoštevajte navodila 
redarjev. Pridite malo prej, da ne bo nepo-
trebne nervoze. 
 

Zapisnik srečanja 
ključarjev 27. 11.19 

  

Prisotnih je bilo 12 ključarjev z vseh podružnic 
in g. župnik.  
Srečanje smo pričeli s čestitko in ogledom 
posnetka podelitve zlate plakete Občine Sev-
nica ključarju Cirilu Udovču za prepoznano 
družbeno delovanje in pomembno glasbeno 
udejstvovanje v župniji in družbi.  
G. župnik se je zahvalil ključarjem za njihovo 
delo, za katerega ponavadi ne dobijo nobe-
nega priznanja. 
 

Pregled stanje po podružnicah: 
Log: V kratkoročnem načrtu je menjava žar-
nic z LED in obnova zakristije (tla, stene, 
stavbno pohištvo). Za vzorno urejenost poko-
pališča celovito (košnja, škropljenje, pometa-
nje, popravila, mrliška vežica...) skrbi Odbor 
za pokopališko dejavnost Log, kar je opazila 

Turistična zveza, ki je podelila  priznanje Mo-
ja dežela, lepa in gostoljubna -  ključarju 
Branku Knezu za skrb in delo, ki ga vlaga v 
urejanje pokopališča na Logu.  
V prihodnosti se na področju pokopališke 
dejavnosti zaradi zahtev zakonodaje obetajo 
večje spremembe.  
Prav bi bilo, da bi  tudi s prihajajočimi institu-
cionalnimi spremembami  bila vsa manjša 
pokopališča obravnavana enakovredno, 
celovito in s tem tudi redno vzdrževana. 
Lukovec: Načrtovana je menjava reflektorjev 
z LED reflektorji. Pred načrtovano obnovo 
oltarja je potrebno pridobiti soglasje Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine. 
Topolovec: Zamenjana je vrv za zvon, še 
ena vrv bo zamenjana. 
Šmarčna: Doniran je zvonček in kovan nosi-
lec  za zvonenje ob začetku maše, očiščeni 
so svečniki in križ. Potrebno bo prelakirati 
okna in vrata. V zadnjem  letu je bilo na 
Šmarčni 17 maš, cerkev pa obiščejo tudi šte-
vilne skupine obiskovalcev muzeja - Dolin-
škovega kozolca. 
Okič: Ohranja se tradicionalna licitacija 
mesnih dobrot na Antonovo nedeljo za po-
trebe vzdrževanje cerkve, ki jo dolgoletno 
uspešno vodi ključar Polde Ganc. 
Kompolje: Restavrator Aleš Vene  je obnovil  
križ, reliefe in okvir v cerkvi. Na pokopališču je 
prebarvan križ in zamenjan pesek. Restavri-
ranje glavnega oltarja je v načrtu. 
Boštanj: Potrebna je obnova stranskih vrat v 
cerkvi, peskanje stare barve, da se pride do 
zdrave osnove in popravilo špranj. Kip s križa 
na stari mrliški vežici je predan restavratorju. 
Dolgoročno je v načrtu restavriranje stranskih 
oltarjev. 
Finančno poročilo: 
Predstavljena je bila  primerjava prihodkov – 
odhodkov, virov financiranja in namenov 
porabe sredstev. V letu 2019  so tskupni pri-
hodki in stroški nižji kot v preteklih letih.   Žup-
nija in vse podružnice imajo pozitivno stanje.                         
     

Zapisal: Aleš Stegenšek 

 


