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Napovednik 
LETO   USMILJENJA  

 

30.10.  31. nedelja med letom. 
ŽEGNANJSKA. Zaplaz, sklep 
svetega leta, 15h 

1.11.     Vsi sveti. Maše v fari: 10h in 14h. 
Molitve na pokopališču ob 15h. 
Na Kompolju ob 16h. Na Logu  po 
običaju.  

            Ob 17h se v farni cerkvi zberemo k 
molitvi rožnega venca za naše 
pokojne. 

2.11.    Verne duše 
6.11.   32. nedelja med letom. Zahvalna. 

Nedelja zakonskih jubilejev. 
Zaplaz, Grozdetov shod, 15h 

10.11.  Srečanje članov ŽPS 
12.10. Priprava na birmo, 1.del, 15-19h 
13.11.  33. nedelja med letom. Evangelij 

na saksofonu, 8h in 10h. Teden 
zaporov. 

20.11.Kristus kralj. Cecilijanka, praznik 
cerkvenih pevcev. Teden Karitas. 

27.11. 1. adventna. Začetek akcije otroci 
za otroke. 

4.12.   2. adventna 
5.12.   Prihod Miklavža, Miklavževa 

tržnica pred cerkvijo (adventni 
venčki)! 

 
 

 Skrb za ureditev cerkve: 
30.10. Dolenji Boštanj 11-20 
6.11.  Birmanci–umetniška skupina! 
13.11. Dolenji Boštanj 21-30 
20.10. Dolenji Boštanj 31-40 

 Verouk: 
4.11. Počitnice 
11.11. 5-7r 
12.11. Birmanci, 15h-19h 
18.11. 1-4r 
25.11. 5-7r 
 

 Priprava za birmanske botre: 
 Dragi botri, rezervirajte si čas, da 
se boste zagotovo mogli udeležiti 
ene izmed vam namenjenih 
priprav: 
v soboto, 19.11. 2016, ob 
 19. uri v Trebnjem (kino dvorana),  
v nedeljo, 20.11.2016, ob 16. uri v  
Šentrupertu (dvorana v župnišču)   
v četrtek, 24.11.2016, ob 19.uri v 
Sevnica (dvorana ob župnišču) 
v soboto, 26. 11. 2016, ob 19. uri 
Šentrupertu (dvorana v župnišču).  
 

 Slavje zakoncev 6.11.2016: 
ŽPS in Župnija vabita vse pare, ki 
boste obhajali okroglo obletnico 
poroke (5, 10…).  
Prijavite se čim prej, da lahko 
pripravimo vse potrebno za 
praznovanje. Dobrodošla pecivo in 
pijačo (lahko prinesete pred mašo v 
župnišče) ali po želji  lahko 
prispevate kaj za pokrivanje 
stroškov. Vnaprej Bog povrni! 
Vabilo velja vsem jubilantom. Iz 
čisto tehničnih razlogov včasih 
nimamo podatkov (npr. naslova), 
da bi vas lahko osebno povabili. 
Preprosto, vabljeni k samozavesti, 
da se odzovete tudi sami. 
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GENERACIJA 

 

»Zaključil sem, lahko pridem čez 
deset minut …« 
»Lahko, te pričakujem …« 
Prišel je, pogledala sva, kaj bi se dalo 
narediti … 
Nenadoma je obstal. In me gledal kot 
bi hotel povedati nekaj zelo 
pomembnega: 
»Čez praznike pa ne bom delal. 
Odločil sem se. Nič več …« 
»Pri nas je med prazniki itak 
nemogoče …«, pa me je prekinil … 
»Kar trese me. Zelo sem žalosten, 
prizadet…Ne vem, no …  
Kar trese me …« 
Bil sem v zadregi. Gledam tega 
močnega človeka, ki je že veliko 
naredil v svojem življenju. Pravzaprav 
je stalno samo delal. Zdaj pa se bo 
tule razjokal … 
Gledal me je: »Saj veš, ne? Najina 
generacija je, sošolec. On je tudi 
stalno samo delal … Kot jaz …« 
»Kdo? Kaj?« 
»Ne bo preživel …« In je povedal 
zgodbo o njem. 

»Nekaj ne bo v redu. Veš, pred 
dobrima dvema tednoma sva se 
videla. Očitno si nekaj zamešal …« 
»Saj to je! Zgodilo se je približno dva 
tedna nazaj. Neka rutinska operacija. 
Pa so ugotovili, da gre za nekaj čisto 
drugega. In da ni nobenega upanja. 
Samo dnevi so še …« 
Molčala sva … Najin sošolec, 
generacija … 
Ta zgodba o minljivosti  me spremlja 
v pričakovanju bližajočih se 
 praznikov. 
Ti prazniki so lahko klic k čuvanju 
življenja, čuvanju odnosov. Naše telo 
nam pošilja opozorila … sindrom 
izgorelosti, sindrom žalosti, sindrom 
strtega srca (ta bolezen v resnici 
obstaja!!!), sindrom nenehne jeze, 
nenehnega nezadovoljstva … 
Povabilo, da bi manj psihično mučili 
svoje telo. Da bi manj delali, manj 
delali na drugih, in več delali na sebi, 
se bolj čutili, spoštovali. 
Da bi preprosto bolj čutili. 
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Razpored svet ih  maš  
Ne 30.10. 

31. MED LETOM 
Marcel, m 

Boštanj 8 Za župnijo; 
+Angela Veteršek O, Anton 

    ŽEGNANJSKA Boštanj 10 +Stanko Gunstek O, 
Kristina Pfeifer 

      Log 8.30 Po namenu 
Po 31.10 Volbenk, š; dan ref.   +Pepca Andolšek 
To 1.11. VSI SVETI Log 8.30 Po namenu 
   Boštanj 10 Za vse rajne farane 
   Boštanj 14 +Franc Janežič, O 

   Kompolje 16 Za vse rajne 
+Ljudmila Stegenšek, obl.  

Sr 2.11. VERNE DUŠE Boštanj 7.30 Verne duše 
   Boštanj 8 Pevci svetega Jurija 

Če 3.11. Viktorin Ptujski, š.   Po namenu 
Pe 4.11. Karel Boromejski, š.   Po namenu 
So 5.11. Zaharija, Elizabeta Šmarčna 16 Zahvalna 
   Lukovec 17 Zahvalna; +Anton Lisec 

Ne 6.11. 32. MED LETOM  Boštanj 8 Za župnijo 

  
ZAHVALNA 
ZAKONSKI JUBILEJI 
Lenart, op 

Boštanj 10 
+Stanko Novak, O 
+Darinka Kopar 
+Frančiška Liberšar 

   Log 8.30 Po namenu 
Po 7.11. Ernest, opat Kompolje 17 Zahvalna 

   Boštanj 18 Za zdravje 
To 8.11. Bogomir, š   Po namenu 

Sr 9.11. 
Posv. lateran. 
Bazilike 

Log  17 +Jožefa O, Jože Kozole, 
Angela Čretnik 

   Boštanj 18 +Milan Poljšak, O 

Če 10.11. Leon Veliki, pp. Boštanj 18 +Frank Možic, dobrotniki 
cerkve 

Pe 11.11. Martin iz Toursa, šk. Log 18.30 +Pavla Žnidaršič r. d. 
So 12.11. Jozafat, mučenec Boštanj 15 Za blagoslov v zakonu 

Ne 13.11. 
33. MED LETOM 
Stanislav Kostka, r 

Boštanj 8 

Za župnijo 
+Martin in Angela Draksler 
+Jože, Marija Virant in 
Gašper Sporar 

  
Evangelij na 
saksofonu 

Boštanj 10 +Anton, Jožefa Lipar 
+Roman Novšak, O 

   Log 8.30 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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Evangelij po saksofonu 
13. novembra bo med nami glasbenik g. 
David Kocijan. Prvi del maše (branje 
božje besede) bo drugačen kot običajno; 
Odlomkov Svetega pisma ne bomo le 
brali, pač pa jih okušali in čutili preko 
zvoka. 
Akademski glasbenik David Kocijan je 
ustanovitelj programa "The Gospel 
According to Saxophone", v sklopu 
katerega je izdal štiri solistične albume 
ter izvedel številne nastope v ZDA, 
Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Srbiji, Belgiji, na 
Hrvaškem in Nizozemskem. Z veseljem 
ga pričakujemo pri nas. 
 

„Že nekaj let se 
ukvarjam s posebnim 
programom, ki sem ga 
naredil skozi leta in ga 
poimenoval Evangelij  
na saksofonu.  
Gre za proučevanje 
svetopisemskih tem in 
glasbe, ki je 
navdihnjena z 
različnimi religioznimi čustvi. Od leta 
2009 pripravljam koncerte, ki so vezani 
na takšno tematiko.« 
 

Petje pri maši 
V okviru ŽPS in veroučnih voditeljev zelo 
podpiramo, da bi se otroci lahko bolj 
vključili v bogoslužje. Eden od načinov je 
tudi, da bi pri mašah občasno peli 
otroške in mladinske pesmi, ki so bolj 
ritmične, živahne in jih otroci lažje pojejo. 
Vabim seveda vas vse, da se pri mašah 
preprosto vključite v dogajanje, v 
molitev, petje … Bogoslužno petje ni 
koncertno petje, zato se ne bojte peti. V 
cerkvi vam nihče ne bo rekel, da ne 
pojete dobro, saj je glavni namen 
sodelovanje in ne tekmovanje . 

Vizitacija 2016 
Dne 27. oktobra se je v naši župniji na 
redni vizitaciji mudil g. škof Andrej 
Glavan. Pregledal je matične knjige, 
administracijo in blagajniško knjigo. 
Obiskal je podružnice in se ob koncu 
dneva srečal s ključarji. Zahvalil se je za 
njihovo velikodušno delo. Ključarji pa so 
g. škofa seznanili  z načrt i  pri 
posameznih cerkvah. 
 

Zahvalna nedelja 
Koliko vsega je, za kar sem hvaležen.  
V prvi vrsti ste tu sodelavci na vseh 
mogočih področjih; člani ŽPS, ključarji, 
organisti, pevci, bralci, kateheti, 
birmanski voditelji, molivci, bolniki, 
krasilci, dobrotniki ... Toliko je drobnih 
stvari, ki so preprosto narejene. Hvala za 
tak pristop. Posebna zahvala g. Alešu za 
n j e g o v o  r a č u n o v o d s k o  i n 
administrativno delo, gospe Minki 
Mervič pa za urejanje župnijskih 
prostorov in druga dela. Potem sem 
hvaležen za dobre odnose na družbeni 
ravni in za vse tiste, ki darujete za svete 
maše ali kako drugače podpirate 
domačo župnijo. Bog povrni.  
 

Varnost 
O varnosti v župnišču smo govorili na 
srečanju ključarjev. Nekaj ukrepov je že 
izvedenih. Vabim pa vse vas, da na svoj 
način pripomorete k varnosti cerkvenih 
objektov. Ti objekti so v lasti župnije, torej 
v lasti faranov. Pomagate lahko 
preprosto tako, da ste pozorni na 
cerkvene objekte (župnišče, farna cerkev, 
podružnice), oziroma na sumljive ljudi, ki 
se zadržujejo v bližini le - teh. Z vašo 
pomočjo se bom tudi sam počutil bolj 
varnega. Hvala za to obliko pomoči. 


