Napovednik
Napovednik

Božična devetdnevnica

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, 17h
22.12. 4. adventna nedelja.
Sprejem Betlehemske luči
24.12. Prvi sveti večer
25.12. BOŽIČ. Maša ob 00.00h in ob 10h.
Darovanje za cerkev
30. Božični koncert MePZ
župnije Boštanj, farna cerkev, 18h
26.12. Sveta maša na Topolovcu ob 10h
29.12. SVETA DRUŽINA. Blagoslov otrok
Božično-novoletni koncert:
Amabile z gosti, cerkev na Logu,
ob 17h
31.12. Drugi sveti večer (pokropimo,
pokadimo domove)
5.1. Druga nedelja po Božiču. Tretji
sveti večer
12..1. Jezusov krst. Otroški ofer
(adventni koledar!)

Procesija z lučkami je spomin na pot, ki
sta jo prehodila Jožef in Marija. Posebej
vabljeni vsi veroukarji. V liturgičnem
zvezku imate veliko sliko: Božična
devetdnevnica. Vsak dan boste prejeli
posebno nalepko, s katero boste
dopolnjevali sliko. Devetdnevnica bo od
torka dalje, vsakič ob 17h.

Betlehemska luč
LUČ MIRU
Sprejeli jo bomo na četrto adventno
nedeljo. Betlehemski plamen bo med
nami do Božiča. Naj prispeva k
poglobljeni pripravi na Božič.

Sveti večeri
Po tradiciji obhajamo tri svete večere
(Božič, Novo leto, Sveti trije kralji). Vsakič
pokropimo, pokadimo domove in
molimo za božji blagoslov. Ves čas bo
na voljo blagoslovljena voda.

 Skrb za ureditev cerkve:
15.12. Jablanica
22.12. Boštanj 1-10
29.12. Boštanj 11-20

 Verouk, ob petkih 16-18h:
20.12. 1-3r
10.1. 4-6r
Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj
Internet stran : http://zupnija-bostanj.rkc.si
Izdaja in odgovarja :

Vsi podatki so namenjeni interni rabi Župnije Boštanj
TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098

Fonzi ŽIBERT, župnik, Boštanj 16, 8294 BOŠTANJ

(031) 665 - 483
4



81 - 49 - 710

alfonz.zibert@rkc.si

1857

leto XXX

1509

DECEMBER 2019

številka 24

Iskalci sonca
»Še eden, ki išče sonce!«, me je
ogovoril.
Pozdravila sva se, nasmehnila sva
se, izmenjala nekaj besed.
»O, tudi vidva iščeta sonce!«
Pridružila se je znanka in smo
nadaljevali pogovor.
Ko sem se vrnil v župnišče, se je
oglasila mlada gospa. Nekaj
besed. In potem reče: »Zdaj grem
pa hitro na sonce, dokler ga je še
kaj …«

Itak, depresivni ljudje se bojijo
sonca. Tako kot se bojijo življenja.
Ni čudno, da je božič postavljen
ravno v čas najdaljše teme. V čas
depresije. Da bi ja zahrepeneli po
soncu, po svetlobi in toploti. Po
življenju.
Božič je kot sončen dan.
Želim vam, da ga kot takega okusite.
Topel Božič. Volnen Božič.
Razumete, kajne.

Kar nekaj nas je bilo, ki smo to
soboto iskali sonce. Obstaja cel
kup knjig in razlag, kako sonce
dobrodejno vpliva na človeka.
Svetloba, toplota. Če malo
občutimo svoje telo, potem nekih
razlag niti ne potrebujemo. Telo
samo nam pove. Bodite kakšen
dan v temi in razumeli boste.
Postali boste depresivni.
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Razpored svetih maš
Ne 15.12. 3. ADVENTNA
Drinske mučenke

Po 16.12. Adelaida, ces
Devetdnevnica
Vivina, r
Sr 18.12. Vunibald, opat

To 17.12.

-

-

Ni prve maše!
+Jože Kantužer, O
+Jožefa, O in Alojz Marušič
Boštanj
10
+Alojz, Terezija Androjna in
sor.
Log
8.30 Po namenu
+Marija Žnidaršič, 30d
Log
17
+Rudi Buršič
Kompolje 18 +Angela Šober
Boštanj

17

+Jože Kantužer, O

Boštanj

17

Če 19.12. Urban, pp

Boštanj

17

Pe 20.12. Evgen, m

Boštanj

17

So 21.12. Peter Kanizij, cu

Boštanj

17

Devetdnevnica
V zahvalo
+Jože Rihel, O
Devetdnevnica
+Miloš Hočevar O, Rozalija,
Filip Pernovšek

Ne 22.12. 4. ADVENTNA

Boštanj

8

Frančiška, r
Betlehemska Luč
Po 23.12. Janez Kancij, d
To 24.12. Sveti večer
Sr 25.12. BOŽIČ
Če 26.12. Štefan, mučenec

Pe 27.12. Janez, apostol

+Franc Hribšek O, druž. Kovač

+Pepca Andolšek
+Alojz Kovač O, in starši
Boštanj
10
+Jožefa Štempelj, O
Log
8.30 Po namenu
Boštanj
17 +Pepca Marušič, O
Molitve pri jaslicah
Boštanj
00 Za žive in rajne farane
Boštanj
10 Za življenje otrok
+družina Gunstek,
Topolovec 10
Androjna
+Olga Kozole O,
Boštanj
17
starši Kozole in Drstvenšek
Log
16 +Franc Pavkovič, O
+Alojz Kovač, O
Boštanj
17

+Papež, Železnik, Marija Mirt

So 28.12. Nedolžni otroci
Ne 29.12. SVETA DRUŽINA
TomažBecket, m
David, kralj

Boštanj

8

Boštanj

10

Log
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+Stanko Podlesnikar
Za župnijo
+Antonija, Stane Romih
+Zvonimir Kadilnik, 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
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.

Adventni venčki, darovi
Z adventnimi venčki in s prostovoljnimi
darovi je bilo zbranih 1065,00 EUR (lani
1060,00 EUR). Darovi so namenjeni kot je
bilo napovedano - za misijone. Hvala
vsem, ki ste se odzvali, posebna zahvala
gospe Danici za izvedbo te adventne
akcije.

Adventni koledar - ofer
Ob Miklavžu ali pri verouku so otroci
prejeli ADVENTNI KOLEDAR. Koledar kot
doslej uporabite za izdelavo
šparovčka. Po običaju otroci zbirajo
sredstva za svoje vrstnike v nerazvitih
deželah in se tako učijo solidarnosti.
Adventno akcijo bomo sklenili z otroškim
ofrom na praznik Jezusovega krsta.
Starši vabljeni, da se z otroci ob adventnem koledarju ustavite in pogovarjate.

Srečanje ŽPS,
12.12.2019
Decembrsko srečanje smo pričeli v
grajski cerkvi sv. Nikolaja. Ogledali smo
si razstavo ikon in molili po svojih
namenih.
Srečanje smo nadaljevali v župnišču.
Naredili smo refleksijo na pretekle dogodke v župniji. Posebno smo se razgovorili o Miklavževanju, katerega se je
letos udeležilo skoraj 300 otrok (285).
Tematsko smo večer namenili razmišljanju o decembrskem vzdušju, pričakovanju in praznovanju v župniji. V pogovoru
smo poudarili pomen družinskega praznovanja na sveti večer. Glede na slabo
udeležbo pri jutranji maši na Božič, smo
soglasni, da bodo letos božične maše
samo ob polnoči in ob 10h.
V svečan začetek praznovanja v kraju
bodo vključeni tudi veroukarji, ki bodo
sodelovali pri prižiganju prazničnih luči.
Urban Udovč

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,
GEN-i, MARINKA DOLNIČAR, SILIKO d.o.o.
STEKLARSTVO Mlakar, družina POLJŠAK...
Zahvala nosilcem programa: Ani
Kramperšek, katehetom, Marjetki Udovč
in drugim sodelavcem. Bog povrni!
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