
Da bo Advent bogat ... 
Adventni čas je čas priprave na Jezusovo rojstvo. Čas, ko naredimo 

neke vrste inventuro svojega duhovnega življenja. Da preverimo, 

ali je v našem srcu še prostor za tega Otroka, ki se želi roditi v 

mojem srcu. Da se bo Jezus lahko rodil v naše srce, nam lahko 

pomaga tudi teh nekaj spodbud, kako naj v Adventu pripravimo 

svoja srca. Najprej zaupajmo, da nas Bog vedno posluša. V vsaki 

naši situaciji nam je pripravljen prisluhniti, da se lahko ob njem 

razbremenimo bremen. V veliko pomoč nam je tudi, da iščemo 

Boga v svojem vsakdanjem življenju in tudi v drugih ljudeh. Če 

smo pozorni na vsakodnevne majhne blagoslove, ki nam jih Bog 

daje, bomo videli, kako veliko je teh milosti. Če bomo v drugih 

odkrivali Boga potem, ne bo prostora za zamere, zavist ali celo 

sovraštvo. Naslednja spodbuda je radodarnost. Adventni in potem 

božično novoletni čas je za mnoge ljudi čas največje osamljenosti in 

trpljenja, zato je lepa priložnost, da smo radodarni s svojim časom, 

ki ga lahko delimo z osamljenimi ljudmi. S tem bomo polepšali 

praznike njim, pa tudi sebi. Adventni čas je tudi lepa priložnost, da 

se pobotamo tako z Bogom kot tudi z ljudmi. To je čas milosti, tudi 

milosti odpuščanja. Radi pristopimo k zakramentu svete spovedi. 

Odpuščanje tudi vedno utrjuje naše vezi. Tako vez z Bogom kot z 

drugimi ljudmi, ki jim odpustimo. Izkoristimo ta milostni čas za 

utrjevanje naših medsebojnih vezi in vezi z Bogom. Vse to pa v nas 

krepi medsebojno ljubezen, ki je izraz Boga samega. Slovenski 

pregovor lepo pravi: »Kjer je ljubezen, tam je Bog, kjer je Bog, tam 

ni nadlog.« Zato si v Adventu prizadevajmo za medsebojno 

ljubezen. V Adventu je na mestu tudi hvaležnost. Hvaležnost Bogu 

za vse blagoslove in tudi drugim za vso ljubezen in dobroto. 

Človek, ki goji hvaležnost, je srečen 

človek, ker hvaležnost vedno rodi 

srečo. Adventni čas je tudi čas, ko 

naj bi pomnožilo svojo molitev. 

Molitev, ki je dihanje naše duše, 

pogovor z Bogom, ki po molitvi 

postaja naš prijatelj. Vam želim, da 

bi bil ta adventni čas, čas, ki ga 

preživljamo skupaj s svojimi 

prijatelji, da bi tako skupaj 

pripravili prostor Prijatelju, ki 

prihaja med nas v Božiču.  

Boštanjski 
zvon 

20. 11. 2022  

LETO XXXIII 

ŠT.: 22 

Boštanjski zvon je glasilo župnije Boštanj, namen-

jeno interni rabi. Svoj dar lahko nakažete na TRR: 

SI56 0237 9009 2348 098 NLB. DŠ: 71750070 

http://zupnija-bostanj.rkc.si; 

andrej.golcnik@rkc.si 

Odgovarja Andrej Golčnik, župnik. 031 731 677 



»SKUPAJ DELAJMO ZA DOBRO«.  
Letošnji Teden Karitas bo potekal od ponedeljka, 
21. 11. 2022 do nedelje, 27. 11. 2022.  
Letošnje geslo nas vabi k dejavni ljubezni do 
sočloveka skupaj s sodelavci, prijatelji, v družini, 
župniji, lokalni skupnosti … Geslo nas nagovarja, 
da slišimo, sprejemamo, dajemo. Smo v trenutku, 
ko vabimo k aktivnosti, da se ljudje vključimo v 
občestvo in družbo ter z odprtim srcem opazimo 
stiske med nami. Skupaj pa lažje podamo roko 
človeku. Karitas je dejavna ljubezen in mi 
prostovoljci, sodelavci smo del te velike družine, ki 
v družbi širi dobro. Povabljeni smo, da znamo v 
drugih prepoznati talente, znanje in veščine ter jih 
povabiti med prostovoljce.  »Dokler torej še 
utegnemo, delajmo dobro vsem« (Gal 6, 10) Torej 
delajmo skupaj, ker en sam ne zmore vsega, ker en 
sam lahko v preizkušnji obupa, ker ima več ljudi 
več znanj in talentov. In ne nazadnje, ker smo 
ljudje bitja skupnosti in smo skupaj v veselju. Šele z 
drugimi ljudmi je naše življenje polno in 
osmišljeno, pa naj gre za mladega ali starega 
človeka. Jezus sporoča: »kjer sta dva ali trije zbrani 
v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« 
Daje nam jasno navodilo, da naj vero in konkretno 
ljubezen živimo med seboj, povezani v skupnosti. 
Iz vere in ljubezni pa rastejo sadovi. Tako iz 
molitve, pogovora in iskanja rešitev prehajamo v 
aktivnosti. Tudi v Karitas in nasploh v župnijah 
smo najprej hvaležni za vse, ki že sodelujejo in 
prostovoljno delajo na številnih področjih. Ves čas 
potrebujemo nove pridne, srčne in vztrajne 
sodelavce, ki bi znali vsaj eno uro na teden 
posvetiti konkretnemu delu za druge, za skupno 
dobro. Klic dobrote bo v sredo, 23. 11. ob 20.00 na 
TVSLO1. Povabljeni k darovanju. 
 

Srečanje staršev birmancev,  
bomo imeli v nedeljo, 27. 11. po deseti maši v 
cerkvi.   

Miklavž 
Prijave zbiramo še do nedelje 27. 11.  
 

Nabirke in darovi: 
Na zahvalno nedeljo ste darovali: 1181,28 € v ofer. 
Bog povrni.  
Na prvi november ste darovali 
V Boštanju: 112, 55 € 
Na Kompolju: 229,78 € 
Na Logu: 699,65 € 
Bog povrni za vaše darove. 
 

Skrb za cerkev: 
26. 11.: Boštanj: 21—30 
 3. 12.: Boštanj 31—40 

KRISTUS 

KRALJ 

20. 11.  

8.00 + Neža Možic obl. in Nika  

                                             Blatnik obl. 

        + Jože Šrej 

10.00 + Anton obl. in Angela Rak 

          + Bine Naroglav obl, Tatjana 

           Lubej obl. in st. Banko ter Franc  

                            Gričar in Olga Pompe 

PONEDELJEK 

21. 11. Darovanje 

Device Marije 

17.00 + Marija obl. in Franc Žnidaršič 

          + Irena Knez—LOG 

           V zahvalo za vse darove—LOG 

TOREK 

22. 11. Cecilija 

17.00 Ljudmila obl. ter Alojz in  

         Mihael Stegenšek—KOMPOLJE 

SREDA 

23. 11.  Klemen 

18.00 + Marija Androjna 

ČETRTEK 

24. 11. Roman 

Maša drugje 

PETEK 

25. 11.  Katarina 

Maša drugje 

16.00 Verouk 1—4 razred 

SOBOTA 

26. 11. Valerijan 

17.00 V zahvalo za vse darove— 

                                             ŠMARČNA 

18.00 + družina Redenšek in Urbič 

          + Prpca Andolšek obl. 

          + Viktor Gole obl.  

19.00 Priprava za botre (TVD Partizan)  

1. ADVENTNA 

NEDELJA 

27. 11.  

Blagoslov venčkov 

8.00 + Angela Vetršek obl in Anica  

                                                     Černič 

10.00 + Anton Žnidaršič 

            Za farane  

PONEDELJEK 

28. 11.  Katarina 

17.00 + Štefanič in Kunej ter Štefanija    

                                       Štefanič—LOG  

TOREK 

29. 11.  Filomen 

17.00 + Družina Vrtovšek— 

                                             KOMPOLJE  

SREDA 

30. 11. ANDREJ 

18.00 + Jože Papež (ob pogrebu) 

ČETRTEK 

1. 12. Nahum 

18.00 + Antonija Guček (ob pogrebu) 

PRVI PETEK 

2. 12.  Silverij 

18.00 + Silva Golčnik (ob pogrebu) 

17.30 Češčenje najsvetejšega—spoved 

SOBOTA 

3. 12.   

 

2. ADVENTNA 

NEDELJA  

4. 12.  

18.00 Vladimir in starši Šteblaj  

17.30 molitev za duhovne poklice 

 

8.00 Za farane 

10.00 + Martin Lipar obl. ter Vanja in     

                                        Darinka Kopar 

Svete maše med 21. 11. 2022 in 4. 12. 2022 


