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Napovednik 
 

27.11. 1. adventna. Začetek akcije otroci 
za otroke. Adventni venčki! 

1.12.   Obisk bolnikov (četrtek!). 
4.12.   2. adventna 
5.12.   Miklavževa tržnica pred cerkvijo, 

od 16h 
           Prihod Miklavža, 17h (na Impolci 

ob 15.30) 
10.12. Priprava na birmo, 2.del (15h-18h) 
10.12. SPOVEDOVANJE, ob 18h 
          Priprava na birmo, 2 del, 

popoldne 
11.12. 3.adventna. Sveta maša le ob 

10h! 
18.12. 4. adventna. 
 

 Skrb za ureditev cerkve: 
27.11. Dolenji Boštanj 41-50 
4.12. Dolenji Boštanj 51-60 
11.12. Dolenji Boštanj 61-70 
18.12. Dolenji Boštanj 71-80 
 

 Verouk: 
2.12. 1-4r 
10.11. 5-7r 
 

 Koledarji: 
Na voljo: Pratika 2016 (5.50 €), 
Marijanski koledar (2.50 €),  
enolistni koledar 
 

 Spovedovanje: 
 V soboto 10.12. ob 18h, na 
predvečer tretje adventne nedelje, 
bo priložnost za praznično sveto 
spoved. Na voljo bodo spovedniki. 
Po običaju bo maša na tretjo 
adventno nedeljo samo ob 10. uri. 

 

 Adventna akcija: 
Za adventom otroci kot običajno 
vstopajo v akcijo otroci za otroke. 
Adventni koledar bodo prejeli pri 
Miklavžu ali pri rednem verouku. 
Adventno akcijo bomo sklenili na 
praznik Jezusovega krsta. 

 

 Sveti zakon sta sklenila: 
Jernej Levstik in Vanja Močnik. 
Čestitke in srečno na skupni poti. 
 

 V krstu prerojeni: 
Danaja Levstik, Mrtovec 9 (12.11). 
Čestitke in veliko veselja! 
 

 Zaspali v Gospodu: 
Rozalija Škrajnar r. Žužek, r. 05.11. 
1942, bivala Planinska 10, Sevnica. 
Naj počiva v miru. Svojcem iskreno 
sožalje. 
Za svete maše so darovali: družina 
Žužek in družina Vidmar (2). Bog 
povrni! 
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HREPENENJE 

 

Če pomislimo na poletne dni, je precej 
drugače. Denimo, 24. junija traja dan 
več kot 15 ur! Noč je kratka. 
Za današnji dan (26.11.2016) so 
podatki: 
Sonce vzide ob 07:18 
Sonce zaide ob 16:20 
Dan traja 09h, 02m 
Astronomski mrak: 
do 05:30 in od 18:08 
Luna vzide ob 03:58 
Luna zaide ob 15:10 
Smo v času kratkih dni, dolgih noči; 
malo svetlobe, veliko teme. 
To je advent. Čas, ko nestrpno 
pričakujemo, da se bodo dnevi začeli 
daljšati, da pride več svetlobe. To je 
hrepenenje po luči, ki jo pričakujemo 
25. decembra. 
 
V času adventa hrepenimo po obisku 
Miklavža. Gledamo angele in hudiče, 
ki v nas prebujajo podobe o svetlobi in 
o temi. Zanimivo, da so te podobe 
otrokom povsem razumljive. Mi, 
odrasli, jih vzamemo bolj za hec … 

Morda so preveč naše, da bi jih upali 
začutiti. Denimo, v naših mislih in 
srcih je včasih kar dobra bitka med  
»angeli in demoni«, med svetlimi 
barvami in temo, ki premore eno samo 
barvo. 
Miklavž nam odkriva hrepenenje po 
dobroti, angeli in hudiči pa nas peljejo 
v svet odnosov; da bi zahrepeneli po 
razrešenih in odrešenih odnosih. Ne da 
bi jih »naredili«, ker nam ljudem to res 
ne gre najbolje od rok. Pač pa, da 
dovolimo, da na naše odnose posije luč, 
da jim dovolimo priti iz pekla bolečih 
spominov, preteklosti, ranjenosti …  
Teme ne moremo iz sobe pregnati s 
kričanjem, s palico ali z metlo. Tema bo 
izginila samo, če bomo pustili, da zasije 
luč. 
Je pa res, da ne bomo pustili svetlobi,da 
pride v naše življenje, če poprej ne 
zahrepenimo po njej. Ja, če najprej ne 
začutimo, da smo v temi, da smo v 
godlji. 
Narava nam daje misliti. Dnevi so 
kratki … Tako in drugače. 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 27.11.  1. ADVENTNA Boštanj 8 
Za župnijo;  
+Franc Hribšek O, družina 
Kovač 

  Adventni venčki Boštanj 10 +Anton Rak O, +Rak in Sirk 
+Marija, Jože Mlakar 

   Log 8.30 Po namenu 

Po 28.11. Katarina, r Kompolje 17 
+Franc Železnik, Anton in 
Janez, O 

   Boštanj 18 +Milka Veselič, 30d 

To 29.11. Saturnin, m Boštanj 18 
+Angela Žnidaršič O, 
Martin in +Žnidaršič 

Sr 30.11. Andrej, apostol Boštanj 18 
+Rozika Škrajnar 7d 
+Neža Blatnik 

Če 1.12. Eligij, Š Boštanj 8 +Radica železnik 

Pe 2.12. Vivijana (Živka), m.   +Franc Simončič 

So 3.12. Frančišek Ksaver, R   +Pepca Andolšek 

Ne 4.12. 2. ADVENTNA Boštanj 8 Za župnijo; 
+Vladimir Šteblaj in starši 

  Barbara, mučenka Boštanj 10 
+Štefka Lisec, +Lisec 
+Angela, Martin Žnidaršič 
O, sor.  

   Log 8.30 Po namenu 

Po 5.12. Savo, opat Boštanj 8 V zahvalo za ozdravljenje 

To 6.12. Miklavž, škof Boštanj 18 +Franc Simončič 

Sr 7.12. Ambrož, cu Boštanj 18 +Marija Tabor, O 

Če 8.12. Brezmadežna Boštanj 18 +Alojzija in Franc Novak 

Pe 9.12. Valerija, mučenka Boštanj 18.30 +Alenka Šet 

So 10.12. SPOVEDOVANJE Boštanj 18 ! 

+Peter Stres 
+Marija, Jože Zavrl O, 
Marija Šoštarič O, 
Stanislav Možic 

Ne 11.12. 3. ADVENTNA Boštanj 10 ! Za župnijo 
+Jožefa, Ivan Stopar 

   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, 19.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 19.00 . 

Obvest i la  
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Miklavž 2016 
 

V ponedeljek 5.12. je pred cerkvijo 
predvidena Miklavževa tržnica, od 16h 
dalje. Ob 17h po običaju prihod 
Miklavža. Bog povrni vsem sponzorjem 
in vsem, ki se trudite z organizacijo in 
logistiko. Časi za sponzoriranje niso prav 
rožnati, in s sredstvi, ki jih naprosimo, 
naredimo največ kar lahko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miklavževa tržnica 

 

Turistično društvo Boštanj v sodelovanju 
z lokalnimi ponudniki, vas vabi vas na 
Miklavževo tržnico v Boštanju, ki se bo 
odvijala pri farni cerkvi, v ponedeljek, 
dne 5.12.2016, s pričetkom ob 17.00 uri. 
Me drugim bomo pripravljali adventne 
venčke, za pridne darila, za poredne 
šibe, za prezeble čaj. Vabljeni! 

Investicije 
 

Na zadnjem srečanju ključarjev smo 
odprli vprašanje naših oltarjev. Nekatere 
je močno načel zob časa. Prednostno se 
bomo lotili oltarja na Kompolju. Če bo 
kaj sredstev, bi poskrbeli tudi za 
stranska oltarja v farni cerkvi. Veseli 
bomo, če bo kdo daroval za te namene. 
Bog povrni! 
V župnišču je bilo v tem mesecu 
opravljenih nekaj del, ki so povezana z 
varnostjo; video nadzor, alarmni sistem, 
protivlomna vrata. Zahvaljujem se 
ključarjem za podporo pri izvedbi teh del 
in vsem, ki ste tako ali drugače 
sodelovali pri tem. Vidim, da je bila ta 
investicija zame osebno bolj dragocena 
kot sem pričakoval (bolje spim). 
 

Lustri 
 

Iz časov obnove farne cerkve ostaja 
nekaj nedokončanega: lustri v stanskih 
ladjah. Takrat je bila narejena začasna 
rešitev, v upanju na boljše čase. Na 
zadnjem srečanju ključarjev smo 
ponovno ugriznili v to jabolko. Zdaj smo 
že blizu uresničitvi tega načrta. Vas pa 
prosim, da tudi s kakšnim svojim darom 
pomagate pri tem projektu. Bog povrni!  
 
 
   
 
 
 


