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Napovednik 
 

12.12.  3. adventna 

16.12.  Srečanje članov ŽPS, 19.00 

17.12. Srečanje s starši prvoobhajancev, 

 Zoom 

 Srečanje z birmanci, Zoom 

19.12. 4. adventna nedelja. Sprejem Luči 

 miru iz Betlehema 

24.12. Prvi Sveti večer.  

 Mladinska in otroška 

 praznična maša, 17.00  

25.12. Božič, Gospodovo rojstvo.  

 Svete maše ob polnoči in ob 10. 

 Darovanje za cerkev. 

26.12. Sveta Družina. Sveti Štefan 

1.1.2022  Novo leto 

2.1. 2022. 2. nedelja po  Božiču 

Za srečanja preko Zooma boste imeli 

povezavo na spletni strani Župnije. Za 

prvoobhajance ob 17.00, za birmance 

ob 18.00 (petek, veroučni dan).  

Adventni koledar in devetdnevnico 

boste lahko spremljali preko FB. 

 

 Skrb za cerkev: 

 12.12. Boštanj 21-30 

19.12.Boštanj 31-40 

26.12. Boštanj 41-50 

 Bog povrni za skrb pri urejanju 

cerkve.  

 

 

 

Napovednik  

Boštanjski zvon, glasilo župnije  Boštanj            Vsi podatki so namenjeni interni rabi Župnije Boštanj 
Internet stran :  http://zupnija-bostanj.rkc.si      TRR župnije Boštanj : NLB SI56 0237 9009 2348 098 

Izdaja in odgovarja : Fonzi ŽIBERT, župnik, Boštanj 16, 8294 BOŠTANJ 
 (031) 665 - 483     81 - 49 - 710   alfonz.zibert@rkc.si 

 Zaspali v Gospodu: 

+Ana Pešec r. Lakner,  

r. 11. 07. 1940, Apnenik pri Boštanju 

3b, u.2.12.2021, p. 8.12.2021.  

Naj počiva v miru! 

Domačim iskreno sožalje. 

Darovi za svete maše: Ljudmila 

Rupnik, Franci Kunšek, družina 

Ilotič. Dar za cerkev: Zofi Simončič. 

Vsem Bog povrni! 

 

 Otroci za otroke: 

Kot vsako leto boste pripravljali dar 

za vaše vrstnike v nerazvitih 

deželah. V Adventnem koledarju 

imate gradivo, iz katerega si 

izdelate škatlico, majhen hranilnik, 

v katerem boste zbirali vaše 

darove. Prinesli jih boste na praznik 

Jezusovega krsta kot svoj dar za 

boljši svet. 
 

 Sedežnina: 

Ob vstopu v Novo leto se je 

pobirala sedežnina. Vabljeni, da 

darujete svoj pr ispevek za 

vzdrževanje klopi in ogrevanja. 

Hvala za vsak Vaš dar in Bog 

povrni!  

 

»In Gospodova moč je bila, da je 

ozdravljal« (Lk 5, 17)  
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Kaj si želite zase v pripravi na Božič? 

To vprašanje smo si zastavili na ad-

ventni duhovni obnovi v Novem me-

stu. 

Da bi se ustavila … 

Da bi se umiril … 

Da bi našel stik s seboj … 

Da bi prebudila v sebi pričakova-

nje ...  

Zanimiva je bila struktura udeležen-

cev, od srednješolcev pa do upoko-

jencev. Želje pa domala enake. 

Umiritev, stik s seboj, pričakovanje. 

V procesu obnove smo med drugim 

izdelovali osebni adventni venček. 

Koliko ustvarjalnosti je bilo! Vsak 

venček je bil unikat, z dušo in oseb-

nostjo. 

Posebno pozornost smo namenili 

temu, da damo na venček nekaj 

osebnega, nekaj našega; predmet, 

simbol. Da je venček postavljen na 

vidno mesto, kjer ga lahko vsak tre-

nutek vidim, se ga dotaknem. Če 

hočemo stvari ozavestiti, jih moramo 

imeti pač na vidnem polju. Zelo pre-

prosta in učinkovita logika. 
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Ko mi je zdravnik pred časom predpisal 

zdravila, mi je rekel:  

Postavi si zdravila na vidno mesto, da jih 

boš videl. Tako jih ne boš nikoli pozabil 

vzeti. 

Zato postavljamo venček na vidno me-

sto. Da se ob vsakem pogledu lahko za-

vemo, kakšno sporočilo nosi. 

V pričakovanju Božiča so še drugi simbo-

li, ki nam pomagajo k zavedanju: betle-

hemska luč, jaslice, sveti večeri …  

 

Želim vam, da vam bodo vsi ti simboli in 

podobe kot zdravilo na vidnem mestu. 

Nič ne pomaga, če zdravilo imamo, pa 

ga spravimo v predal in pozabimo nanj.  

Lep preostanek adventnega časa, umiri-

tve, stika s seboj in veselega pričakova-

nja vam želim, dobri ljudje. 

 

 

 

 

 

 

Na vidno mesto 
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Razpored svet ih  maš  

Ne  12.12. 3. ADVENTNA Boštanj 8 Za župnijo 

    Finian, opat Boštanj 10 
+Ljudmila Bizjak O in sor. 

+Marija O, Ivan Rešeta 

Po 13.12. Lucija, m Log 17 

+Anton Novšak, Jože Jaz-

bec, Jože Sovinc 

V zahvalo 

    Boštanj 18 Za zdravje (E) 

To 14.12.   Janez od Križa, cu Boštanj 17 +Ana Pešec, 7d 

Sr 15.12. Drinske mučenke  Boštanj   Po namenu 

Če 16.12. 
Adela, kr 

9-dnevnica 
 Boštanj 17 Za dobrotnike 

Pe 17.12. Viviana, op Boštanj 8 Za rajne 

So 18.12. Vunibald, op Boštanj 17 Za župnijo 

Ne 19.12. 
4. ADVENTNA  

LUČ MIRU 
Boštanj 8 

Za zdravje (E) 

+Zvonko Kadilnik, O  

    
MLADINSKA MAŠA 

Urban V., pp 
Boštanj 10 +Jože Kantužer, O 

Po 20.12. Evgen mučenec Log 17 +Filip Marin, 30.d 

   Kompolje 18
 

+Petek, Podpadec 

To 21.12. Peter Kanizij, cu Boštanj 8 Po namenu 

Sr 22.12. Justina, r Boštanj  Še prosta 

Če 23.12. Ivo, š Boštanj 17 +Matjaž Vrtovšek 

Pe 24.12. 
Sveti večer 

MLADINSKA MAŠA 
Boštanj 17  

+Jože Lindič 

+Jože Rihel 

So 25.12. BOŽIČ Boštanj 00 Za župnijo 

    Gospodovo rojstvo Boštanj  10 +Emil Rupnik 

Ne 26.12. SVETA DRUŽINA Boštanj 8 
Za župnijo 

+Matjaž Vrtovšek 

    

Štefan, m; Dan 

samostojnosti in 

enotnosti 

Boštanj 10 
+Milan Tomažin 

+Alojz Kovač in starši 

      
Topolo-

vec 
11

15 
+Androjna, Gunstek 

Udeležba pri sveti maši je dovoljena v skladu z navodili. 

Dovoljeno je ljudsko in zborovsko petje. Upoštevati je potrebno ustrezno razdaljo med verniki.  

Podrobna navodila: https://katoliska-cerkev.si/   

Obvest i la  
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VEROUK V 

DECEMBRU 

 
Spoštovani otroci, dragi starši! 

V mesecu decembru vas vabimo, da 

uporabimo različne možnosti za 

veroučno delo doma. 
 

Srečanje z birmanci in prvoobhajanci 

(s starši) bomo imeli preko Zooma. 
 

Ostali razredi bodo sledili delovnemu 

zvezku in do konca decembra 

naredili nekaj nalog – do 15. naloge. 

Predelajte določene teme glede na 

povezavo s trenutno situacijo v 

cerkvenem letu: Advent, Božič … 
 

Uporabite za domači verouk vse to, 

kar december prinaša: advent in 

adventni venček, adventni koledar, 

zgodbe preko FB, priprava jaslic 

doma, ogled jaslic v cerkvi, sveti 

večeri, blagoslov doma … In seveda 

veroučno gradivo - liturgični in 

delovni zvezek. 

Želimo vam doživeto pripravo na 

skora j šn j i  Bož i č ,  d ruž insko 

decembrsko vzdušje in da skupaj z 

vam dragimi ostanete zdravi! 
 

Upamo, da se bomo kmalu lahko 

varno srečevali v živo! 

 

Lep adventni čas!  

 

Veroučni voditelji  

župnije Boštanj 

Božična 

devetdnevnica 

 

Vsak večer spomin na pot, ki sta jo 

prehodila Jožef in Marija. 

 

 

Betlehemska luč - 

LUČ MIRU 

 

Sprejeli jo bomo na četrto adventno 

nedeljo. Betlehemski plamen bo med 

nami do Božiča. Naj prispeva k 

poglobljeni pripravi na Gospodovo 

rojstvo. 

 

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. 

 

https://katoliska-cerkev.si/

