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Napovednik 

 

26.1.   3. nedelja med letom, nedelja 

   Svetega pisma 

1.2.    Zakonska skupina, predvideno 

2.2.   Jezusovo darovanje – Svečnica 

Blagoslov sveč. Blagoslov svetega 

Blaža. Sklep božične veroučne 

dobe 

9.2.   5. nedelja med letom 

11.2.  Lurška Mati Božja; Svetovni dan 

 bolnikov 

13.2. redno srečanje ŽPS, pol osme 

14.2. Sveti Valentin  

16.2. 6. nedelja med letom. Blagoslov ob 

 sv. Valentinu 

Ogled jaslic: Jaslice si lahko 

ogledate vsak dan med 8. in 20. 

uro (do svečnice) 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 

26.1. Boštanj 51-60 

2.2. Boštanj 61-74 

9.2. Dolenji Boštanj  1-10 

16.2. Dolenji Boštanj 11-20 

  

 

  Verouk, ob petkih 16-18h: 

31.1. 1-3r 

7.2. 4-6r 

14.2. 1-3r 

21.2. 4-6r 

15.2. Birmanci, 9-12h 

Napovednik  

 Zaspali v Gospodu: 

+Milan Bavrlič, r. 18. 06. 1933, bival 

Jablanica 28, u. 13.1.2020,  

p. 17.1.2020 (Boštanj) 

+Doroteja Sušinski, r. 07. 08. 1943, 

b i v a l a  v  ž u p n i j i  S e ž a n a ,  

u. 16.1.2020, p. 21.1.2020 (Boštanj) 

Naj rajni  počivajo v  miru.  

Svojcem iskreno sožalje. 

 

 

 Svete maše:  

+Blaž Zagrajšek: brat Lojze z  

družino, Ana Zorc (2), Metka  

Lavr inšek, Jani in Darinka  

Zagrajšek. 

+Doroteja Sušinski: Silva lisec z  

družino; Pepca Žnidaršič z  

družino (dar). 

Bog povrni vsem za darove, s     

katerimi se rajnih spominjamo pri 

oltarju. 

 Darovi: 

12.1. Otroški ofer: 298,73€ 

19.1. Antonova, Okič,  

         puščica: 563,91€ 

19.1. Antonova, licitacija: 1.475,00 € 

Zelo lep odziv je bil pri otroškem 

ofru, hvala staršem za podporo in 

sodelovanje. 

Pohvala tudi za Antonovo nedeljo, 

za lep odziv in sodelovanje pri  

nabirki in pri licitaciji.  
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—— ČRTA —— 

 

Bila je žalostna. 

Česa pa naj se veselim? Saj nimam 

nič takega, da bi se sploh lahko vese-

lila. Nič. Česa naj se veselim? 

V tišino je posegla druga izpoved. 

Zdaj sem pomislila, da pa sem se   

veselila. Prišla sem domov vsa vesela, 

priznanje sem dobila, pa so me poklo-

pili. To ni nič! Nikogar ni bilo, da bi 

se veselil z menoj … 

V neki skupini smo delali vajo, kako 

je z našim veseljem. Zaprli smo oči. 

Predstavljali smo si stvari, ki se jih 

veselimo, ki nam poženejo kri po  

žilah. 

Presenečenje.  

Z veseljem imamo velike težave.  

Tako nekako gre; saj malo pa sem 

vesel. Tisto notranje veselje, ko po-

skočiš do stropa in zavriskaš, to je 

druga pesem. 

Še me spremlja njeno spoznanje: 

Česa pa naj se veselim? Pravzaprav, 

spominjam se, nikoli nisem bila zares 

vesela. Po drugi strani pa, skoraj ves 

čas sem žalostna, zdaj pa vidim, da 

nikoli nisem bila zares žalostna. 

Nekje vmes. 

Naše občutke smo postavili v neko 

kontrolirano uravnilovko. Če bi po-

tegnili črto … Veselje bi šlo čisto 

majčkeno nad črto, da ne bo moteče 

in da me ne bo sram. Žalost pa bi šla 

čisto malo pod črto … Brez globine. 

Včasih sami pri sebi več ne vemo, 

kako smo čustveno; smo nekje na 

površini. Veselje in žalost sta si ne-

kam blizu in kar podobna.      

Kdaj ste zadnjič zavriskali? Ali pa 

zatulili? Zaplesali od veselja? Se zvili 

od žalosti? 

Prišel sem, da bi imeli življenje in da 

bi ga imeli v polnosti. 

Tako si predstavljam življenje; dovoli-

ti si veselje. Dovoliti si žalost. Do 

globin. Do polnosti. To je kot pri sve-

tlobi. Za psihično ravnovesje je po-

trebno podnevi čim več sončne svetlo-

be, ponoči pa najgloblja tema. Skraj-

nosti, ki sproščajo tiste prave hormo-

ne. Podobno je z veseljem in žalostjo.  

Da smo do globin veseli, ko je čas za 

to. In do globin žalostni, ko je čas. 

Dnevi postajajo daljši, več svetlobe 

bo. Želim, da tudi več osebne čustve-

ne globine, navzdol in navzgor. 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 26.1. 3. nedelja med letom Boštanj 8 
Za župnijo 

+Anton Pešec, O 

    
Nedelja Sv. pisma 

Timotej, škof 
Boštanj 10 

+Janez Kranjc O,  

+Janez Šuster, Stanko Marolt 

Po 27.1. Angela Merici, ru Log 17 +Anton Šircelj, O 

      Boštanj 18 
+Pavla O, Maks, Drago Re-

denšek 

To 28.1. Tomaž Akvinski, cu Kompolje 17 +Vinko Petek, O 

      Boštanj 18 +Doroteja Sušinski, 7d 

Sr 29.1. Valerij, š     Po namenu 

Če 30.1. Martina, m Boštanj  Za vse rajne 

Pe 31.1. Janez Bosco, ru Boštanj 8 +Ciril Udovč, O 

So 1.2. Brigita Irska, op  Boštanj 18  
+Alojz Guček 

+Stanko Marolt 

Ne 2.2. 
SVEČNICA 

Jezusovo darovanje 
Boštanj 8 

Za župnijo 

+Martin Mrvič, O 

    Simeon in Ana Boštanj 10 
+Milan Tomažin, 30d 

+Alojz Lisec O, +Lisec 

Po 3.2. Blaž, škof, mučenec Kompolje 17 Po namenu darovalca 

      Boštanj 18 Po namenu, +Povhe 

To 4.2. Gilbert, škof Log 17 +Marija Žnidaršič 

       Boštanj 18  Za rajne dobrotnike 

Sr 5.2. Agata, d. m.   Konf.: Za rajne duhovnike 

   Šmarčna 17 +Ivica Felicijan 

Če 6.2. Pavel Miki, d Boštanj 8 Za vse rajne 

Pe 7.2. Rihard, kralj     Po namenu 

So 8.2. Prešernov dan     Po namenu 

Ne 9.2. 5. nedelja med letom Boštanj 8 Za župnijo 

    Apolonija, m Boštanj 10 

+Blaž Zagrajšek, 30d 

+Fanika Zalokar, O 

+Jože Lindič 

Po 10.2. Sholastika, r Kompolje 17 +Štefanija Vrtovšek, O 

      Boštanj 18 +Vincenc Podpadec, O 

      Log 17 
+Lisec Milan 

+Franci Žnidaršič 

To 11.2. Lurška MB Boštanj 18 +Alojz Lisec 

Sr 12.2. Humbelina, r.     +Franc Simončič 

Če 13.2. Jordan Saški, r. Šmarčna 17 +Pavel Prebejšek, O 

      Boštanj 18 Za zdravje 

Pe 14.2. Valentin (Zdravko),m     Še prosta 

So 15.2. Klavdij, r Boštanj 18 +Franc, Terezija Ganc, O 

Ne 16.2. 6. nedelja med letom Boštanj 8 
za župnijo 

+Pepca Andolšek 

    Julijana, m Boštanj 10 +Stane, Antonija Romih 

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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Volitve ŽPS 
 

Letos poteče petletni mandat članom 

ŽPS. Volitve za novi mandat bodo v  

mesecu marcu. Več informacij o samih 

volitvah bo podanih v naslednjih  

številkah glasila.  

 

Maše na Logu 

Glede na novo situacijo v naši neposre-

dni bližini, je g. škof Andrej Glavan kot je 

bilo pričakovano g. Jožetu Komljancu 

dodelil nove naloge.  dekretu je zapisal:  

 

»Zaradi bolezni g. Toneta Bobiča,       

župnika na Studencu, je nastala nova 

potreba za pomoč za spovedovanje in 

maševanje tako na Studencu kot v domu 

na Impoljci. Začasni župnijski upravitelj 

na Studencu je postal g. Marko Burger, 

župnik pri Svetem Duhu. Ker je tudi on 

slabega zdravja, Vas s tem odlokom 

obvezujem, da prekinete z mašami na 

Logu in da po dogovoru s sosednjimi 

župniki pomagate tako na Raki,  

Studencu, kot tudi na Impoljci. O tem 

odloku je g. župnik dr. Alfons Žibert iz 

Boštanja seznanjen in mu ne  

nasprotuje. O ukinitvi redne nedeljske 

maše bo obvestil svoje vernike na Logu.« 
 

Na Logu bodo svete maše še vedno  

praviloma vsak teden, običajno ob  

začetku tedna kot doslej. 

  

Verouk 
 

Ob Svečnici zaključimo prvo polovico 

veroučnega dela. Otroci bodo prejeli 

izpiske o svojem delu. Hvala staršem, 

starim staršem in občestvu za podporo 

in sodelovanje pri veroučnih dejavnostih. 

Zahvala veroučnim voditeljem za  

predano delo. 

Z voditelji ugotavljamo nekaj stvari: 

Preseneča, da nekateri otroci ne zmore-

jo zbrati zadovoljivo število točk (verouk 

res ni nekaj težkega); po drugi strani jih 

večina zlahka še preseže postavljene 

normative. 

Zanimivi so primeri, ko delajo naloge 

mamice. Ne vem, no … Pustite naloge 

svojim otrokom. Če že kdo od odraslih 

želi delati naloge, mu z veseljem podari-

mo veroučno gradivo, lahko se tudi   

dodatno vpiše k verouku … otrokom pa 

le pustite, da svoje stvari delajo sami. 

Seveda jim pri tem lahko pomagate in 

jim stojite ob strani. 

Posebni primeri so, ko je čutiti, da otroci 

glede verouka doma nimajo podpore. V 

takem primeru nima smisla, da otroci 

sploh hodijo k verouku. Razdvojeni so. 

Niso tukaj, niso pri stvari. Odveč jim je. 

Ne bi sodelovali. In to vpliva na celotno 

skupino. Žal mi je za te otroke. Nič niso 

krivi. Ampak, s takim dvotirnim 

(pošiljanje brez podpore!) pristopom jih 

odrasli samo begamo. In smo neresni. 

Otroci to čutijo, zato se tudi upirajo     

takemu načinu. In imajo prav.  


