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Napovednik 
 

12.1. Jezusov krst. Otroški ofer 

(adventni koledar!) 

18.1. Koncert. Orgle in skupina 

BeJazzy, Mokronog, 18h 

19.1. 2. nedelja med letom, nedelja 

verskega tiska 

Antonova nedelja, Okič - 11.15h 

26.1. 3. nedelja med letom, nedelja 

    Svetega pisma 

2.2.     Jezusovo darovanje – Svečnica 

    Sklep božične veroučne dobe, 

    podelitev izpiskov iz spričevala

  

Ogled jaslic: Jaslice si lahko 

ogledate vsak dan med 8. in 20h 

 Skrb za ureditev cerkve: 

12.1. Boštanj 31-40 

19.1. Boštanj 41-50 

26.1. Boštanj 51-60 

 

  Verouk, ob petkih 16-18h: 

17.1. 1-3r 

24.1. 4-6r 

31.1. 1-3r 

7.2. 4-6r 

 

 Antonova nedelja: 

Na Antonovo nedeljo (19. 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  

l ici taci je ne gre v pozabo. 

Napovednik  

 Otroški ofer: 

Na nedeljo Jezusovega krsta - 12. 

januarja bo po običaju otroški ofer, 

ob sklepu akcije »otroci za otroke«. 

K ofru otroci prinesejo šparovček, 

kuverto ali pa dar prinesejo v roki. 

Lahko prinesejo tudi kakšno risbo ali 

kaj podobnega. Starše povabim, da 

svojim otrokom na njim primeren 

način približate in razložite to akcijo. 

 

  Sedežnina in ogrevanje: 

Ob vstopu v Novo leto se po tradiciji 

pobira sedežnina. Vabljeni, da  

darujete svoj prispevek za vzdrževa-

nje klopi in ogrevanja. Bog povrni!  

 

 Sk lep  bož ične  dobe : 

Ob Svečnici bomo zaključili prvo  

polovico veroučnega dela. Otroci (in 

starši), poskrbite, da boste svoje  

obveznosti pravočasno uredili. Otroci 

bodo prejeli izpiske o svojem delu, 

na ta način lahko ovrednotimo delo 

i n  s o d e l o v a n j e  o t r o k . 

Na zadnji refleksiji z veroučnimi  

voditelji smo ugotavljali, da je delo 

pri verouku boljše, da je bilo s strani 

otrok zaznati več spoštovanja. Tako 

je lažje in bolje delati. Ne dvomim, 

da ste starši imeli glavno vlogo pri 

tem. Hvala za tisto nevidno, a občut-

no podporo in sodelovanje na peda-

goškem in bogoslužnem  področju. 
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Camino 

 

»Moja želja, moje sanje že od ne-

kdaj so …, da bi enkrat doživel 

Camino. To je moja velika želja in 

srčno upam, da jo bom enkrat ure-

sničil ...« 

Kar zavzdihnili smo. Pokazalo se 

je, da ni edini. Še kdo se je oglasil 

tisti večer, ki si želi na to znameni-

to božjo pot.  

Pravijo, da te Camino spremeni. 

To, kar me je prevzelo, je bilo nje-

govo navdušenje. Zažarel je, ko je 

govoril o svoji želji. In vedno zno-

va doživljam, da ljudje oživijo, ko 

spregovorijo o svojih ciljih in že-

ljah.  

Spominjal sem se gospe, ki je ža-

lostno potožila: »Nobenega cilja 

nimam. Ničesar se ne veselim. 

Nobene energije ni v meni.« 

Resnično, brez cilja - ni moči. Če 

imamo cilj pred seboj, od nekod 

pride tudi moč in energija.  

Tisti večer so se zalesketale še dru-

ge želje: bil je Atlantik, pa Krn in 

Triglav, pa čebele … in ob vsaki 

želji je oživel tisti, ki je pripovedo-

val in mi z njim. 

Privoščim vam, da začutite svoj 

osebni Camino. Da imate cilj. In 

nepopisno veselje z njim.   
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Razpored svet ih  maš  

Ne 12.1. Jezusov krst Boštanj 8 

+Blaž Zagrajšek,  

pogrebna 

+Jožefa Teran  

r. Štempelj  

    
Tatjana (Tanja) m 

OTROŠKI OFER 
Boštanj 10 

+Pavle Kodrič, Neža  

Šinkovec O, Šinkovec 
+Alojz Karlič O, starši,  

Marija Vehovec 
Po 13.1. Hilarij, š cu Boštanj 15 +Blaž Zagrajšek, pogreb 

      Log 17 +Marija Žnidaršič, +Kurnik 
To 14.1. Feliks Nolanski, š Kompolje 17 +Silva Godec, O 
      Boštanj 18 +Alojz Žnidaršič 
Sr 15.1. Absalom, š     Za župnijo 

Če 16.1. Marcel, pp. Boštanj 8 
+Olga Tomažin, O 

+Ignac Komljanc, O 
Pe 17.1. Anton Veliki, p Boštanj  Za zdravje 

So 18.1. Marjeta Ogrska, d     +Franc Simončič 

Ne 19.1. 2. navadna nedelja Boštanj 8 
Za župnijo 

+Anton, Angela Veter-

šek 

    
Friderik Baraga, 

mis. 
Boštanj 10 

+Marija O, Matija  

Jermančič, starši Petrič 

      Log   Po namenu 

    Antonova Okič 11.15 
+Vladimir in starši Šteblaj 

+Tone Dolničar, Franc in 

Ivanka Povše 

Po 20.1. 
Boštjan in Fabijan, 

m 
Boštanj 18 

+Antonija Štamcar, O  

+Ivan Lužar, O 
To 21.1. Agnes, m Boštanj 18 +Blaž Zagrajšek, 7. dan 
Sr 22.1. Vincenc, d m Boštanj   Po namenu 

Če 23.1. 
Zaroka Marije in 

Jožefa 
Boštanj 18 +Antonija Romih 

Pe 24.1. Frančišek Saleški, cu Boštanj 8 +Terezija Ganc 

So 25.1. 
Spreobrnitev ap. 

Pavla 
Boštanj   Za zdravje 

Ne 26.1. 3. navadna nedelja Boštanj 8 
Za župnijo 

+Anton Pešec, O 

    
Nedelja Sv. pisma 

Timotej, škof 
Boštanj 10 

+Janez Kranjc O,  

+Janez Šuster, Stanko Marolt 

      Log   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 la  
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Statistika 2019 
   

Krsti: v  župniji krščenih 21 (36) otrok, 13 

(21) dečkov, 8 (15) deklic. 

Podatki v oklepaju so za leto 2018 za 

primerjavo.  

Poroke: 7 (7)  

Pogrebi: 18 (17), 9 (12) moških, 9 (5) 

žensk. Prevideni: 2 (2). 

Prvo obhajilo, 28. 04. 2019 je prejelo 23 

otrok, 8 dečkov, 15 deklic; (leta 2018; 16 

otrok,  7 dečkov, 9 deklic).  To leto se na 

prvo obhajilo pripravlja 15 otrok. 

Sveta birma: 27. 04. 2019 je birmo  

prejelo 31 mladih, 9 fantov, 22 deklet 

(2017/18 je bilo 34 mladih, 17 fantov in 17 

deklet). V tem času se na birmo  

pripravlja 27 mladih.  

Podeljenih obhajil je bilo okrog: 12.500 

(12.700)  

Pri verouku je vpisanih  otrok: 130. 

Kateheti: v katehezo je vključenih  

dvajset katehetov/katehistinj in štirje  

voditelji birmanskih skupin 

Bolnikov, ki jih redno obiskujemo za 

prve petke je 5,  za praznike pa še 4. 

 

Dekanijsko priznanje 
 

Na tridesetem Božičnem koncertu Meša-

nega pevskega zbor Župnije Boštanj - 

dne 25. 12. 2019 je prejel - 

P r i z n a n j e  d e k a n i j e  T r e b n j e   

g. Ciril Udovč, ključar, organist, zboro-

vodja in jasličar  naše župnije. Priznanje 

je prejel za svoje vsestransko delovanje 

v župniji.  

Novembra je g. Ciril prejel Zlato plaketo 

Občine Sevnica. Plaketi se je tako pridru-

žilo še priznanje dekanije Trebnje. 

Iskrene čestitke! 

Zapisnik srečanja 

ŽPS, 9. 1. 2020 
 

Uvodni del smo namenili refleksiji.  

Najprej smo se ozrli na praznike: oseb-

no, v družini, v župniji … Pogledali smo 

nazaj na leto 2019, predvsem na stvari, 

za katere smo hvaležni. Izbrali smo si 

svoje mesto v jaslicah za preteklo leto. 

Podelili smo si osebne želje in  

pričakovanja za leto, ki je pred nami. 

Tudi tu smo si izbrali mesto v jaslicah, 

glede na osebne želje in pričakovanja. 

Hvaležni smo za naša bogoslužja ob 

izteku leta, za jaslice, božični koncert in 

druge stvari, ki so prispevale k celotne-

mu prazničnemu vzdušju. 

Nekaj besed smo namenili  dogodkom, 

ki so pred nami: otroški ofer, Antonova 

nedelja, blagoslov sveč in blagoslov sv. 

Blaža … 

Ob sklepu smo molili za naše pokojne, ki 

so nedavno odšli s tega sveta. 
 

 Zaspali v Gospodu: 

+Milan Tomažin, r. 30. 03. 1953, 

bival Vrh nad Boštanjem 24,  

u. 31.12.2019, p. 4.1.2020, Boštanj. 

+Blaž Zagrajšek, r. 27. 01. 1954, 

bival Dolenji Boštanj 8b, u. 7.1.2020, 

p. 13.1.2020, Boštanj. 

Naj rajni počivajo v miru. Svojcem 

iskreno sožalje. 

 

 Svete maše:  

+Milan Tomažin: Sestra Rezi (3), 

nečakinje Marjana, Danica, Majda 

(3), družina Zupan Gnidica, Kozmu-

sovi, Kunšek-Košič, Bojan Tomažin.  

Bog povrni za darove, s katerimi se 

rajnih spominjamo pri oltarju. 


