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Odprimo srca in sprejmimo 

Novorojenega 

Božič je praznik rojstva Božjega sina. Lukov evangelij skoraj 
mimogrede pove, da za sveto družino v prenočišču ni bilo prostora 
(Lk 2,7). Temu dejstvu se čudimo. Morda je bil vzrok za to 
pomanjkanje sočutja ali strah pred tujci, lahko je bil razlog tudi v 
neobčutljivosti za stisko bližnjega. Ob tem se samo od sebe pojavi 
vprašanje, kako bi bilo, če bi Jožef in Marija potrkala na naša vrata. 
Bi našli prostor zanju in bi ju sprejeli? Na videz naključno novico o 
pomanjkanju prenočišča, ki je sveto družino prignala v hlev, 
evangelist Janez poglobi in poudari, da je prišel med svoje, vendar 
ga njegovi niso sprejeli (Jn 1,11).  
Božič nas vabi, da se ustavimo, pomislimo nase in na svoje 
življenje. Kakšni so odnosi, koliko časa si vzamemo za družino, 
zase in za Boga? Kako praznujemo? Pomembno je, da prepoznamo 
njegov prihod in da praznovanje v nas obrodi duhovne sadove, za 
kar moramo odpreti vse čute in pogled v luči vere. Spodbudo za 
spremembo in rast lahko najdemo pri sv. Pavlu, ki poudarja, naj se 
ne prilagajamo temu svetu, ampak se preobražamo z obnovo 
svojega uma, da bomo lahko spoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, 
njemu všeč in popolno (Rim 12,2). Sv. Pavel govori o prenovi naše 
notranjosti. Spreobrnjenje, h kateremu smo povabljeni, mora segati 
v globino našega odnosa z resničnostjo o nas samih. Prosimo 
Gospoda, da bi postali pozorni na njegovo navzočnost, da bi slišali, 
kako tiho, a vztrajno trka na vrata našega bitja. Molimo, da bi v 
notranjosti ustvarili prostor zanj. Prosimo, da bi Novorojenega 
prepoznali v tistih, po katerih nas najbolj nagovarja; to je po 
otrocih, trpečih, beguncih, obrobnih in revnih tega sveta. V imenu 
slovenskih škofov vsem duhovnikom, redovnicam in redovnikom, 
krščanskim občestvom, Slovencem doma in po svetu ter drugim 
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Pomembni datumi 

 Božična devetdnevnica—
vsak večer ob 18h 

 Torek 20. 12.—prižig lučk 
pred cerkvijo ob 18h 

 Sveta spoved  - ponedeljek, 
sreda, četrtek po maši. 

 Petek 23. 12. Božični concert 
ob 19h 

 Sobota 24. 12. prvi sveti 
večer—”otroška polnočnica” 
ob 17h 

 Božič—Svete maše praznika 
Jezusovega rojstva ob 0.00, 
8.00 in 10.00 

 Božična osmina v tednu od 
26. 12.—31. 12. 

 Sreda 28. 12.—Božični 
koncert ob 18h 

 Sobota 31. 12.—silvestrovo—
drugi sveti večer 

 Novo leto 1. 1. 2023 maša za 
blagoslov novega leta ob 
10h.   

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 



krščanskim Cerkvam in skupnostim želim blagoslovljen božič. 
Naj nam praznovanje rojstva Božjega sina prinese miru, veselja in novega 
upanja. 

Msgr. dr. Andrej Saje, 
novomeški škof in predsednik SŠK 

»kako bi bilo, če bi 
Jožef in Marija 

potrkala na naša 
vrata.« 

Darovi v pušico: 

13. 11. ste darovali 157,06 € 

20. 11. ste darovali 209,83 € 

27. 11. ste darovali 240,78 € 

4. 12. ste darovali 408,63 € 

11. 12. ste darovali 294.02 € 

Bog povrni za vaše darove.  

Na božič bo ofer pri vseh svetih mašah za potrebe 

župnije, že vnaprej Bog povrni.  

Hvala vsem, ki se še spomnite na bero in jo v 

denarju ali dobrinah prinesete v župnišče.  

Bog povrni! 

 Darovi namesto cvetja: 

Ob pogrebu Antonije Lindič ste darovali: sin Bra-

ne z družino, družina Poljšak—Žnidaršič, Milena 

Zupančič, družina Železnik—Denžič, Irena Naro-

glav, Blatnikovi, soseda Silva Lisec, Hrastnik 

Franci, Lindič Marjan, Golob Tomaž in Marjana, 

nečak Boštjan z Dragico, vnuk Gregor, Vnuk 

Danijel in Lavra ter pravnukinja Emily, Mici in 

Gregor Simončič, Rezi Gorenc in družina Božnar, 

Gačnik Miha in Marta ter Požunovi iz Čajna. 

Ob pogrebu Antonija Strlekar ste darovali: Sin 

Rajko z družino, Sirkovi in Glavačevi. 

Ob pogrebu Inke Golčar ste darovali: družina 

Murenc, Starc Majda, Vintar Silva ter Golčar 

Bojan.  

Bog povrni! 



Kako na sveti večer blagosloviti dom? 

Stara slovenska navada je, da na svete večere (24.12, 
31.12. in 5.1.) blagoslovimo in pokadimo dom. Za bla-
goslov potrebujemo blagoslovljeno vodo, oglje in kadi-
lo. Oboje je navadno na voljo v župnijski cerkvi, ali 
župnišču. Če ju ne najdete, povprašajte župnika. 
Pred začetkom molitve najprej prižgemo oglje. Če 
nimamo kadilnice, ga položimo na keramični krožnik. 
Blagoslovljeno vodo vlijemo v kropilnik. Če tega 
nimamo, uporabimo smrekovo vejico, ki jo pomočimo 
v z blagoslovljeno vodo napolnjen lep keramični lon-
ček ali kozarec. 
Vsi družinski člani se zberemo pred jaslicami, pokriža-
mo se in med blagoslovom in kajenjem zmolimo vsaj 
en del rožnega venca, če je stanovanje majhno, pa vsaj 
eno desetko, npr. ki si ga, Devica, rodila… 
Kajenje, blagoslov in molitev ponovimo na silvestrovo 
in na predvečer svetih treh kraljev. Najprej zapojemo 
pesem: 
  
1.Poslušajte, vsi ljudje, 
sveti Jožef v mesto gre. 
Sveti Jožef in Marija 
gresta v mesto Betlehem. 
  
3.Sveti Jožef govori: 
za večerjo me skrbi. 
Pa Marija ga tolaži: 
saj večerje treba ni. 
  
5.Ko pa iz mesta prideta, 
bajtico zagledata. 
Tam na gmajn’ci 
v revni štalci je rodila Jezu-
sa. 
  
Zberemo se ob jaslicah in začnemo z znamenjem križa, 
nato pa nadaljujemo molitev veselega dela rožnega 
venca (ki si ga, Devica od Svetega Duha spočela). V 
sprevodu gremo med molitvijo po prostorih stanovan-
ja ali hiše in se po obhodu spet zberemo ob jaslicah, da 
zmolimo do konca izbrano desetko (če zmolimo le eno 
desetko, se pri tej spomnimo skrivnosti: ki si ga Devica 
rodila) ali še druge desetke veselega dela rožnega ven-
ca. 
Potem zapojemo: 
 
1.Sveta noč, blažena noč! 
Vse že spi, je polnoč. 
Le Devica z Jožefom tam, 
v hlevcu var’je Detece nam. 
Spavaj Dete sladko, 
spavaj Dete sladko. 

2.Ko pa v mesto prideta, 
prenočišče iščeta. 
Oj ti mesto betlehemsko, 
da nas nočeš prenočit. 
 
4.Za ročico jo drži, 
na oslička posadi, 
potlej gresta ven iz mesta, 
ven iz mesta Betlehem. 
 
6.Vsi zapojmo iz srca 
v slavo Jezusa Boga, 
da nam Dete betlehemsko 
blagoslov svoj sveti da. 

PONEDELJEK 

19. 12. Urban III. 

17.00 + Silva Šeško  

          + Irena Knez—LOG 

18.00  + Fani Novak (ob pogrebu) 

TOREK 

20. 12. Evgen 

17.00 + Silva Golčnik 

18.00 Prižig lučk pred cerkvijo 

SREDA  Peter 

21. 12.  Kanizij 

18.00 + Antonija Guček (ob pogre-

bu) 18.30—19.30 SPOVED 

ČETRTEK 

22. 12. Frančiška 

18.00 + Antonija Lindič 30. dan 

18.30—19.30 SPOVED 

PETEK 

23. 12.  Ivo 

15.00 pogreb + Ana Žveglič—LOG 

18.00 + Martin in Ana obl. in 

pokojni Mlakar  

19.00 Božični koncert 

SOBOTA SVETI  

24. 12. VEČER  

15.00 + Filip Marin obl. —LOG 

17.00 + Marjaž Vrtovšek in sorod. 

BOŽIČ 

25. 12. 

0.00 Za farane 

8.00 + Lojze Kovač obl in sorod. 

10.00 + Jože in Peter Mesojednik  

PONEDELJEK 

26. 12.  Štefan 

10.00 + Štefka Štempelj 

11.00  Za domovino—Topolovec 

TOREK 

27. 12.  Janez 

17.00 + Marija Redenšek obl.—

KOMPOLJE      

18.00 + Živko Poljšak in v zahvalo 

za 65 let zakona 

SREDA Nedolžni 

28. 12.   otroci 

18.00 Božično novoletni koncert 

ČETRTEK   

29. 12. Tomaž 

18.00 + Antonija Strlekar 30. dan 

PETEK 

30. 12. Vincencija 

18.00  V zahvalo 

         + Ana Žveglič 7. dan 

SOBOTA 

31. 12.  Silvester 

18.00 + Silva Golčnik(ob pogrebu) 

Sveti večer 

NOVO LETO 

1. 1. 2023  

10.00 Za farane in blagoslov v 

novem letu 

Svete maše med 19. 12. 2022 in 1. 1. 2023 

Skrb za cerkev: 

23. 12.: Boštanj 61—74 

30. 12.: Dolenji Boštanj 1—10. 

Hvala vsem, ki čutite s cerkvijo in se velikoduš-

no odzovete vabilu, ko pridete na vrsto. Bog 

vam povrni s svojimi darovi.  



2.Sveta noč, blažena noč! 
Prišla je nam pomoč; 
Dete božje v jaslih leži, 
grešni zemlji radost deli. 
 Rojen je Rešenik, 
rojen je Rešenik. 
  
Med petjem eden izmed 
družinskih članov položi v jaslice dete Jezusa. Nato pri-
žgemo lučke na božičnem drevescu. 
  
Nato oče ali mama počasi in slovesno prebere odlomek 
iz Lukovega evangelija (Lk 2,1-14): 
Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše 
ves svet. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazare-
ta, v Davidovo mesto, Betlehem, da bi se popisal z 
Marijo, svojo zaročeno ženo, ki je bila noseča. Ko sta 
bila tam, so se ji dopolnili dnevi, da bi rodila. Rodila 
je sina, ga povila v plenice in položila v jasli, ker zan-
ju ni bilo prostora v prenočišču.  Prav v tistem kraju 
so pastirji prenočevali na pod milim 
nebom. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodo-
va svetloba jih je obsijala, da so se prestrašili. Angel 
pa jim je rekel: »Ne bojte se! Oznanjam vam veliko 
veselje, ki bo za vse ljudi. Danes se vam je v Davido-
vem mestu rodil Zveličar, ki je Kristus, Gospod. Po 
tem znamenju ga boste spoznali: našli boste dete, 
povito v plenice in položeno v jasli.« V hipu je bila 
pri angelu množica nebeških zborov, ki je hvalila 
Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji 
mir ljudem, ki so mu po volji.« 
  
 

Prošnje: 
V tej sveti božični noči še posebej čutimo Božjo 
dobroto in ljubezen. Polni hvaležnosti in veselja 
se obrnimo k nebeškemu Očetu: 
1. Naj bodo naša srca odprta za Jezusa, tvojega 
učlovečenega Sina. 
2. Naj vesela novica o Kristusovem rojstvu raz-
veseli vse, ki so žalostni in jih zaradi težav živ-
ljenja tare obup. 
3. Naj nam bo rojstvo vsakega otroka znamen-
je Božje ljubezni in upanja. 
4. Naj Novorojeni prinese mir v naša srca, v 
naše družine, v našo družbo. 
Naj angelsko oznanilo seže v vse kraje sveta, 
zlasti tja, kjer divjajo vojne in trpijo nedolžni 
ljudje. 
Dobri Oče, ob prazniku rojstva tvojega Sina še 
bolj čutimo tvojo neskončno ljubezen. Utrdi v 
nas zavest, da nas v njem ljubiš in si nam blizu 
vsak trenutek našega življenja. Po Kristusu, 
našem Gospodu. Amen. 
  
Po kratkem premoru molimo očenaš, ki ga skle-
nemo z voščilom: 
»Blagoslovljen in srečen božič!« 
 
 
 
 
 
 
 

teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslov-

ljen je sad tvojega telesa, Jezus. Za bese-

do Jezus povemo skrivnost (npr. ki si ga Devica od 

Svetega Duha spočela …), ter nadaljujemo s Sveta 

Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in 

ob naši smrtni uri. Amen. Tako zmolimo deset 

zdravihmarij, na koncu pa: Slava Očetu in Sinu in 

Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj 

in vekomaj. Amen. 

Sledi očenaš, nato pa spet deset zdravihmarij z 

novo skrivnostjo in na koncu Slava očetu… dokler 

ne zmolimo vseh pet skrivnosti. Desetim zdravim-

marijam na svete večere (24. decembra, 30. decem-

bra in 5. januarja) dodajamo naslednje skrivnos-

ti veselega dela rožnega venca: 

1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. 

2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila. 

3. ki si ga Devica rodila. 

4. ki si ga Devica v templju darovala. 

ki si ga Devica v templju našla. 

Če ste morda pozabili, kako se moli rožni venec … 
Molitev rožnega venca začnemo tako, da se pokrižamo, ob 

tem pa izrečemo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Amen. 

Nato zmolimo: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, 

stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njego-

vega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega 

Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, 

križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji 

dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Oče-

ta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. 

Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo 

svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno živ-

ljenje. Amen. 

Nato zmolimo: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvo-

je ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja 

kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdan-

ji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo 

svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši 

nas hudega. Amen. 

Nato molimo Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s 

3.Sveta noč, blažena noč! 
Radostno pevajoč 
angeli Gospoda slave, 
mir ljudem na zemlji žele: 
Človek, zdaj si otet, 
človek zdaj si otet! 


