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Napovednik 
 

29.1.    4. nedelja med letom. Nedelja 
Svetega pisma.  
Sklep veroučne božične dobe 

2.2.     Jezusovo darovanje, svečnica. 
            Blagoslov sveč 
3.2.     Blagoslov svetega Blaža, pri maši 
5.2.     5. nedelja med letom. Blagoslov 
            sveč. Blagoslov svetega Blaža, po 
            maši 
12.2.    6. nedelja med letom 
19.2.    7. nedelja med letom. Rešena iz 

pekla, pričevanje, ob 10h 
22.4.   Sveta birma, 15h 
23.4.   Sveto prvo obhajilo, 10h 
 

 Rešena iz pekla: 
         Ania Goledzinowska je bila 

manekenka in žrtev trgovine z 
belim blagom. Z nami bo 19. 
februarja 2017 pri maši ob 10h. Po 
maši bo Ania bo spregovorila o 
svoji življenjski poti, na voljo bo tudi 
za podpisovanje njene 
avtobiografije: Rešena iz pekla. 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 
29.1. Dolenji Boštanj 131-144 
5.2. Konjsko 
12.2. Radna 
19.2. Jablanica 

 Verouk: 
         3.2. 1-4r 

10.2. 5-7r 
4.2. Priprava na birmo (4), 
popoldan 

 

 V krstu prerojeni: 
Iva Simič, Log 98 (22.1.2017) 
Lara Simič, Log 98 (22.1.2017) 
Čestitke in obilo blagoslova! 
 

 Zaspali v gospodu: 
+Ivan Lužar, r. 14.12.1928, bival 
Jablanica 37 (p. 21.1.2017, Boštanj) 
+Amalija Janežič r. Kranjc, r. 
8.11.1926, bivala Novi grad 2 (p. 
28.1.2017, Boštanj) 
Naj rajni počivajo v miru! Svojcem 
iskreno sožalje.  
 

 Darovi za svete maše ob 
pogrebu: 
+Ivan Lužar: sin Jože z družino, 
hčerka Darka z družino, sin Janko z 
družino, Tone Andolšek, sestrična 
Fani.  
+Amalija Janežič: hčerka Ivanka z 
družino, nečakinja Milka, Stanko 
Stopič, Angela Stopič, nečakinja 
Mojca z družino, Pepca Kranjc, 
Dušan Kranjc, Novšakovi (Lukovec). 
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Delati me je pa naučil 

 

Poklical je. Najprej se je predstavil. 
Bratranec, da je. 
Ni vedela, kam bi vse skupaj dala. Ni ga 
videla 30 let! 
»Če mi ne bi poprej poslal slike, ga sploh 
ne bi prepoznala, ko sva se dobila v 
kavarni.« 
Zakaj jo je poiskal? 
Rekel je, da išče, sam ne ve kaj. Dva 
otroka, da ima, ženo, da ima … Pa kot 
da so popolni tujci. 
Vprašala je, kako je on. 
Nekaj da dela na vikendu, nekaj ureja še 
nekje drugje, načrtuje še neko gradnjo … 
Govoril je, kaj vse dela … 
Nisem te vprašala, kaj delaš, si je mislila. 
Pa je kar sam nadaljeval v to smer: »Jah, 
j… , bežim …« 
Povedal je, da je bil nezakonski otrok. In 
da njegov oče … hm … »Jah, j …, nič 
nisem imel od njega, ampak, j …, delati 
me je pa naučil …« 
Zveni znano? 
Naučili so me delati. 
Spominjam se neke družine iz otroštva, 
kjer so poznali samo eno stvar: delo. Ko 
grem zdaj tam mimo, zaboli srce …  

Vse je zapuščeno, zanemarjeno, 
opustošeno, otroci razkropljeni, le redko 
se kdo vrne domov ... In kmetija propada 
iz leto v leto (kot propadajo odnosi) … 
Ena velika žalost je ostala od tistega 
stalnega priganjanja in garanja. Starši so 
zdaj že zelo v letih in nikakor ne 
razumejo, da otroci nočejo domov. 
Nočejo. Pa tako so jih učili delati!!! Zdaj 
pa nobene hvaležnosti!!! 
Dobri ljudje, bojte se tega, da bi svoje 
otroke naučili samo delati.  



2 

Razpored svet ih  maš  

Ne 29.1. 
4. nedelja med 
letom 

Boštanj 8 Za župnijo 
+Martin Mrvič, O 

   Boštanj 10 

+Janko Krevel, +Krevel, 
Pompe 
+Olga Tomažin O, in 
Franc 

   Log   Po namenu 
Po 30.1 Martina, m Kompolje 17 +Angela Šober 

   Boštanj 18  +Janez Šuster O, in starši 

To 31.1. Janez Bosko Boštanj 18 
+Franc Simončič, Marija 
Popovič 

Sr 1.2. Brigita, opatinja   Konf.: Za duhovne poklice 
Če  2.2.  SVEČNICA  Šmarčna 17 +Klanjšek, Oblak 

   Boštanj 18 Za zdravje 
Pe 3.2.  Blaž, škof, muč.  Boštanj 19 +Pepca Andolšek 

So  4.2. Gilbert Boštanj 18 
+Amalija Janežič, 7d 
+Stane Draksler, O 

Ne  5.2. 
5. nedelja med 
letom 

Boštanj 8  Za župnijo  
+Anton pešec, O 

   Boštanj 10  

+Stanko Novak, Vinko, 
starši Kramparšek 
+ Agata, Jožefa, Alojz 
Lisec O  

   Log  Po namenu  
Po  6.2. Pavel Miki, m Kompolje 17 +Štefanija Vrtovšek, O 

   Boštanj 18 +Drago Gošte 
To  7.2.  Rihard, kralj  Boštanj 18  +Milena Mrgole, 30d  

Sr  8.2.  
Hieronim Em., r 
Prešernov dan  

Boštanj 18 
+Alojz, Ljudmila Marušič, 
O 

Če  9.2. Apolonija, m  Boštanj 18 +Rozalija Škrajnar 
Pe  10.2. Sholastika, r Boštanj 8 Po namenu 
So  11.2. Lurška MB   Po namenu 

Ne  12.2. 
6. nedelja med 
letom 

Boštanj 8 za župnijo 
+Marija, Štefan Koštrun, O 

   Boštanj 10 +Ana, Jože, starši Pfeifer 
+Jure Šlogar 

   Log  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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Sedežnina 2017 
 

Po tradiciji se ob prehodu v novo leto 
pobirajo prispevki za sedežnino. Gre za 
prostovoljni dar, tako da darujte po svoji 
presoji. Vsak dar je dobrodošel, tudi če 
je majhen. Bog povrni! 
 

Svečnica 
 

Po tradiciji se je ob Svečnici darovalo za 
sveče in  razsvetljavo. Zdaj k temu 
dodajamo še ogrevanje. Na nedeljo po 
svečnici (5.2.) bodo tako vaši darovi 
namenjeni za te stvari.   
 

Darovi 
 

Licitacija na Okiču ob Antonovi nedelji: 
955,00 evrov. Bog povrni vsem! 
 
 

Božična veroučna doba 
 

Sklep prvega veroučnega obdobja bo v 
nedeljo 29. januarja pri maši ob 10h.  
Ob tej priložnosti se zahvalim ekipi 
sodelavcev pri veroučnih dejavnostih. En 
velik Bog lonaj. Imamo zares lepo število 
teh, ki so pripravljeni sodelovati pri 
veroučnih vsebinah. v katehezo je 
vključenih kar deset katehetov/katehistinj 
i n  d e s e t  b i r m a n c e v / b i r m a n k . 
Prav tako velik Bog lonaj vam, starši, za 
vaše vzgojno delo in pripravljenost za 
sodelovanje. 

 

Katehetski simpozij 
 

Katehetski  simpozij »pripravljamo ob 
poglavju 'Krepiti vzgojo otrok' iz 
apostoslke spodbude Radost ljubezni.« 
Simpozij v Celju bo od 5.-10.2., kasneje 
še na drugih mestih. 
Vzgoja v veri se mora prilagoditi 
vsakemu otroku, kajti nekdaj 
uporabljena sredstva ali »recepti« 
pogosto ne delujejo več. Otroci 
potrebujejo simbole, kretnje, 
pripovedi. Odraščajoči običajno 
zapadejo v krizo, ko težko 
sprejemajo avtoritete in zahteve, 
zato je treba v njih spodbujati 
lastna verska doživetja in jim 
ponuditi svetle zglede, ki so 
prepričljivi že zaradi svoje lepote. 
(papež Frančišek) 
 
 

Priprava na krst 2017 
     

10.3. ob 19h, Sevnica 
7.4. ob 20h, Boštanj 
12.5. ob 20h, Sevnica 
9.6. ob 20h, Boštanj 
 

Priprava na zakon 
    

16. in 23. 3. ob 19h, Boštanj 
4. in 11. 5. ob 20h, Sevnica 
1. in 8.6. ob 20h, Boštanj 


