
 Verouk: 
18.1. 1-4r 
25.1. 5-7r 
1.2. 1-4r 
3.2. Sklep božične dobe 
Birmanske skupine: v dogovoru z 
voditelji skupin 
12.1. birmanske delavnice, 9-12h 
 

 Antonova nedelja: 
Na Antonovo nedeljo (20. januarja) 
bo na Okiču tradicionalna licitacija. 
Vabljeni k sodelovanju. Bog povrni 
vsem, ki ob tej priložnosti prinesete 
zimske dobrote in omogočite, da 
tradicija Antonove nedelje in licitacije 
ne gre v pozabo. 
 

 Jezusov krst, otroški ofer: 
Letos bo nedelja Jezusovega krsta 
13. januarja. Takrat bo po običaju 
otroški ofer, ob sklepu akcije »otroci 
za otroke«. Akcija ima vzgojni 
namen, da se otroci zavedajo, kako 
je mnogo otrok lačnih, brez staršev, 
živijo v vojnih žariščih … Ob tem se 
lahko naši otroci učijo solidarnosti z 
njimi, da jim namenijo kakšen 
skromen dar. Starše povabim, da 
svojim otrokom na njim primeren 
način približate to akcijo.   
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Napovednik 
 

13.1. Nedelja Jezusovega krsta. Sklep 
            akcije »otroci za otroke«. Otroški »
            ofer« 
            Pri maši ob 10h sodelujejo pevci iz 
            župnije Velike Lašče 
18.1.    Molitvena osmina, začetek 
20.1.    2. nedelja med letom. Antonova 

nedelja na Okiču. Maša ob 
11.15h  

             Po maši licitacija krač in ostalih 
dobrot. Lepo vabljeni! 

25.1.    Molitvena osmina, sklep 
27.1. 3. nedelja med letom, nedelja 

Svetega Pisma 
2.2.    Jezusovo darovanje, Svečnica. 
3.2.  3. nedelja med letom. Blagoslov 

sveč. Blagoslov sv. Blaža. Sklep 
veroučnega leta. 

           Birma 27.4. 2019 ob 15h 
           Prvo obhajilo 28.4.2019 ob 10h 
          Božična doba se izteka.  

Prvo nedeljo v februarju boste 
otroci prejeli rezultate vašega 
dela. 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 
13.1. Jablanica 
20.1. Boštanj 1-10 
27.1. Boštanj 11-20 
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NAIVNEŽINAIVNEŽINAIVNEŽINAIVNEŽI    

 

Pred prazniki  je prišla je k očetu domov. 
Veliko zamer je imela do njega. Ni bil 
dober oče. Bil je grob, nesramen. 
Poniževal jo je, sramotil in zaničeval. Zato 
veliko zamer. Zato je vedno težko prišla 
domov. S kepo v želodcu, z nevidnimi 
solzami. A prazniki so, oh, kako bi lahko 
bili lepi. Če bi … 
Oče je bil tam, nekje v svojem svetu. 
Spraševala se je ali jo bo tokrat začutil.  
Se ji morda opravičil. Ji rekel kakšno lepo 
besedo, po kateri je kot hčerka hrepenela 
desetletja. 
Ni mogla verjeti. 
V nekem trenutku je oče razprl roke in 
rekel: »Srce bi ti dal! Srce bi ti dal!« 
Vse je klicalo po objemu, po solzah sreče. 
Njene roke pa so bile trde in mrzle. Njeno 
srce je bilo hladno. 
In ko se je vračala domov, si je očitala: 
Poglej, kako je oče dober, kako se je 

spremenil … Morda je bil pa vedno dober, 

le da ni znal pokazati, ali pa nisem opazila 

… Glej, srce mi daje … Jaz pa ne morem 

… Z menoj je nekaj narobe. Zavračam to 

veliko očetovo ljubezen … Njegovo srce. 

Zgodilo se je, da je gospa to zgodbo 
pripovedovala v ožji zaupni skupini. Ko je 
s tistimi neizjokanimi očmi izrekla stavek: 
Srce bi ti dal …, je nekdo bleknil: 
 »Pijanec. To je pijanec. Tako govori 
pijanec...« 

Zdrznili smo se. Gospa pa je zavzdihnila, 
kot bi ji padlo težko breme. Šele takrat si 
je priznala,  da je bil oče pijan, ko je to 
izrekel. Priznala si je, da trezen tega itak ni 
bil in ni sposoben izreči … 
V nas je neka zanimiva želja, da bi bilo 
vse dobro. Četudi ni; da bi bilo vsaj videti 
dobro, vsaj na videz. Da bi bil za druge 
dovolj dober, da bi moji odnosi dobri, da 
bi moj posel šel dobro. Četudi to ni res, se 
bom trudil, da bi vsaj izgledalo tako. 
Veliko energije gre v to. Težko se je temu 
odpovedati. V tem smislu smo včasih zelo 
naivni. Priznati svojo naivnost je lahko 
začetek odrešenja. Ko ti ni treba več 
vzdrževati videza. Če stvari niso dobre, 
pač niso dobre. Če so odnosi zanič, so pač 
zanič. V svoji naivnosti se lahko raztrgaš 
na koščke in se na videz delaš, da je vse v 
redu (to je danes itak moderno); ampak to 
ni resnično. Tako kot oče, ki bi dal svoji 
hčeri srce samo takrat, ko je mrtvo pijan. 
Ko je trezen, pa jo bo zaničeval in 
sramotil. 
Dobri ljudje, ni treba, da ste naivni. In tudi 
pijani ne. 
Želim vam, da bi čutili. 
Vedno znova slišim vprašanje: 
Kaj pa to pomeni? 
Tako res je to. 
Srečno! 
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Razpored svet ih  maš Razpored svet ih  maš Razpored svet ih  maš Razpored svet ih  maš  

Ne 13.1. Jezusov krst Boštanj 8 
Za župnijo; Ivana, Franc, 
Ana Kovač, +Pompe 

   Boštanj 10 

+Neža Šinkovec O, 
Šinkovec, Kodrič, Grilc 
+Alojz, Jožefa, Ljudmila 
Marušič, O 

   Log  Po namenu 
Po 14.1. Feliks Nolanski, š Boštanj 18 +Ana Novak r. Seničar 
To 15.1. Absalom, š  Boštanj 18 +Drago Komac  

Sr 16.1. Marcel, pp. Boštanj  Za zdravje 

Če 17.1. Anton Veliki, p Boštanj 18 
+Anton Dolničar, Ivanka, 
Franc Povše  

Pe 18.1. Marjeta Ogrska, d Boštanj 8 Za rajne 
So 19.1. Makarij, opat   Po namenu darovalca 

Ne 20.1. 2. navadna nedelja Boštanj 8 
Za župnijo:  
+Anton Pešec, O 

   Boštanj 10 
+Neža Možic, Nika Blatnik 
+Janez Kranjc, O 

   Log 8.30 Po namenu 

   Okič 11.15 
+Vladimir Šteblaj in starši 
O 

Po 21.1. Agnes, m Boštanj 18 +Neža Blatnik 
To 22.1. Vincenc, d m Boštanj 18  

Sr 23.1. 
Zaroka Marije-
Jožefa 

Boštanj 18 +Zvone Kadilnik, 30d 

Če 24.1. 
Frančišek Saleški, 
cu 

  Po namenu 

Pe 25.1. 
Spreobrnitev a. 
Pavla 

Boštanj 8 +Franci Žnidaršič 

So 26.1. Timotej, škof Boštanj 11 V zahvalo za 90 let 

   Boštanj 18 +Jože Kantužer, 30d 

Ne 27.1. 3. navadna nedelja Boštanj 8 
Za župnijo 
+Fanika Zalokar O in Karel 

   Boštanj 10 
+Alojz Kovač, 30d 
+Angela, Anton Rak, Rak, 
Sirk 

   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 . 

Srečanje ŽPS,  
10.1. 2019 

 
 

1. Pogledali smo n preteklo leto in na 
minule praznike. 

2. Tema: osebni darovi, karizme in  
sodelovanje v Cerkvi. 

- Hvaležni smo za različne načine 
sodelovanja pri bogoslužju in pri 
katehezi. Hvaležni smo za cerkvene 
pevce in njihovo sodelovanje. Želeti je, 
da bi sodelovali vsi – pri odgovarjanju 
med mašo in pri petju. Vedno znova 
opažamo, da na podružnicah poje 
vse zbrano ljudstvo, v farni cerkvi pa 
smo bolj zadržani. Možnost je, da bi 
pevci kdaj bili in peli skupaj z 
občestvom. Potrebno je misliti tudi na 
mlade in otroke, ki so jim bliže bolj 
živahne in ritmične pesmi. 

-  Glede dela pri katehezi ugotavljamo, 
da ni več take podpore doma kot 
včasih. Kateheti seveda ne moremo 
nadomestiti staršev, kar lahko 
naredimo je, da delamo s srcem in z 
občutkom. 

3. na zapisnik pretekle seje ni bilo  
pripomb. 

4. Pogovorili smo se o dogodkih pred 
nami. Po običaju bodo objavljeni v 
napovedniku. 

Pripravila: Franja Povše  
 

 

Obvest i laObvest i laObvest i laObvest i la     

3 

Statistika 2018 
   

Krsti: v  župniji krščenih 36 (32) otrok,   
21 (12) dečkov, 15 (20) deklic. 
Podatki v oklepaju so za leto 2017 kot 
primerjava.  
Poroke: 5 (7)  
Pogrebi: 17 (22), 12 (12) moških, 5 (10) 
žensk. Prevideni: 2 (5). 
Prvo obhajilo, 06. 05. 2017 je prejelo 16 
otrok, 7 dečkov, 9 deklic; (leta 2017; 23 
otrok,  11 dečkov, 12 deklic).  To 5leto 
(2019) se na prvo obhajilo pripravlja 23 
otrok. 
Sveta birma: ena odrasla oseba v 2018; 
na birmo v 2019 se pripravlja 30 mladih 
(11 iz 8r in 19 iz 8r) 
Podeljenih obhajil je bilo okrog: 12.700 
(13.000) 
Pri verouku je vpisanih  otrok: 155 (137). 
Kateheti: v katehezo je vključenih 
sedemnajst katehetov/katehistinj in štirje 
voditeljev birmanskih skupin 
Bolnikov, ki jih redno obiskujemo za 
prve petke je 5 (5),  posebej za praznike 
pa še 2. 
 

 V krstu prerojeni: 
Matija Valand (30.12.2018) 
Čestitke in obilo veselja! 

 

 Sedežnina in ogrevanje: 
Ob vstopu v Novo leto se po tradiciji 
pobirala sedežnina. Nekateri ste že 
darovali v ta namen . Vabljeni, da 
darujete svoj  pr ispevek za 
vzdrževanje klopi in ogrevanja.  
Bog povrni!  


