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Napovednik 
 
 

29.12. SVETA DRUŽINA. Blagoslov otrok 

 Božično-novoletni koncert: 

            Amabile z gosti, cerkev na Logu, 

ob 17h 

31.12.  Drugi sveti večer (pokropimo, 

pokadimo domove), maša ob 

sklepu leta ob 17h 

1.1. Novo leto, maša ob 10h 

4.1. Srečanje zakonske skupine, 20h 

5.1.  Druga nedelja po Božiču. Tretji 

sveti večer 

9.1.  Srečanje članov ŽPS, 19.30h  

6.1.  Gospodovo razglašenje, maša ob 

18h 

12.1. Jezusov krst. Otroški ofer 

            (adventni koledar!) 

19.1. Antonova nedelja, Okič - 11.15h 

 

 Skrb za ureditev cerkve: 

29.12. Boštanj 11-20 

5.12. Boštanj 21-30 

12.1. Boštanj 31-40 

 

  Verouk, ob petkih 16-18h: 

10.1. 4-6r 

17.1. 1-3r 
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Napovednik  

 Antonova nedelja: 

Na Antonovo nedeljo (19. 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  

l ic i taci je ne gre v pozabo. 

   

 Otroški ofer: 

Letos bo nedelja Jezusovega krsta 

12. januarja. Takrat bo po običaju 

otroški ofer, ob sklepu akcije »otroci 

za otroke«. Ob Miklavžu ali pri  

verouku so otroci prejeli ADVENTNI 

KOLEDAR. Koledar ste kot običajno 

uporabili za izdelavo šparovčka.  

Akcija ima vzgojni namen, da se 

otroci zavedajo, kako je mnogo 

otrok lačnih, brez staršev, živijo v 

vojnih žariščih … Ob tem se otroci 

učijo solidarnosti z njimi, zato jim 

namenijo kakšen skromen dar.  

K ofru lahko otroci prinesejo  

šparovček, kuverto ali pa dar  

prinesejo v roki. Starše povabim, da 

svojim otrokom na njim primeren 

način približate in razložite to akcijo. 

 

 Sedežnina in ogrevanje: 

Ob vstopu v Novo leto se po tradiciji 

pobira sedežnina. Vabljeni, da  

darujete svoj prispevek za vzdrževa-

nje klopi in ogrevanja. Bog povrni!  
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Božična večerja 

 

»Skoraj cel mesec sem poslušal o pripravi 

božične večerje. Pa kaj je to najbolj  

važno?« 

Pripovedoval mi je, kako si je pogledal 

kakšno oddajo o pripravi na božične  

praznike. Želel si je slišati kaj o vsebini, 

pa tega ni dočakal.  Ni mogel verjeti, da 

se je vse vrtelo okoli božične večerje. 

Sestavine, priprava, pogrinjki, … 

In končni vtis: Za božič je najbolj važna 

večerja. 

»Pa kaj je to najbolj važno?« 

Ljudje smo pravi mojstri, da iz nekih 

obrobnih stvari naredimo bistvene; iz 

bistvenih pa obrobne in nepomembne. 

Baje je te dni na otoku umrl srečni  

dobitnik loterije izpred nekaj let. Skupaj z 

ženo sta se čez noč povzpela med najbo-

gatejše ljudi v državi. Vse do tistega dne 

sta skupaj z ženo že tri desetletja živela v 

miru. Po dobljeni loteriji pa je šel njun 

odnos navzdol. Nista dočakala ločitve, 

gospod je kot rečeno prej umrl. Njun 

odnos je odnesel denar. 

Seveda ni moja stvar, da se postavljam za 

sodnika. Želim samo opozoriti, kako tiste 

najbolj osebne stvari zlahka zamenjamo 

za denar ali material. Do tega pride, če ni 

več jasno, kaj je res pomembno in kaj ni 

tako važno. In to je preizkus za vsakega 

človeka, tudi sam nisem izjema. 

Znanka mi je pripovedovala, kako je bilo 

za božični večer. 

»Miza je bila obložena. Dišalo je. Jedi so 

vabile. Mi pa si nismo imeli kaj poveda-

ti. Bili smo kot ljudje, ki jedo na  

železniški postaji. Slučajno so skupaj. 

Grozno. Lahko sem samo čimprej vstala 

od mize in šla pomivat posodo.« 

Verjamem, da so božični prazniki spet 

prebudili v nas tiste stvari in odnose, ki 

resnično štejejo. 

In za novo leto morda ne bo najbolj  

važna večerja … 

Srečno, dobri ljudje!  
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Razpored svet ih  maš  
Ne 29.12. SVETA DRUŽINA Boštanj 8 Za župnijo 

    
Tomaž Becket, m 

David, kralj 
Boštanj 10 

+Antonija, Stane Romih 

+Zvonimir Kadilnik, O 

      Log 8.30 Po namenu 

Po 30.12. Feliks I, pp     +Jože Lindič 

To 31.12. Silvester, pp Boštanj 17 V zahvalo za življenje 

Sr 1.1. 
Novo Leto, 

Marija, Božja mati 
Boštanj 10 

+Franc Simončič, +Simončič 

+Pavla Strehar r. Železnik 

Če 2.1. Bazilij Veliki, škof   Po namenu 

Pe 3.1. Ime Jezusovo   Po namenu 

So 4.1. Angela Folinjska, red. Boštanj   Za vse rajne 

Ne 5.1. 2. nedelja po Božiču Boštanj 8 

Za župnijo 

+Krevel Janko, Pepca, Ivan, O 

+Sporar Gašper O, Marija, 

Jože Virant 

     Milena, m Boštanj 10 

+Jože Lindič 

+družina Strehar, Redenšek, 

Zvezdica Kranjčevič, O 

Po 6.1. 
Gospodovo razglašenje; 

 
Boštanj 18 

+Alojz Guček 

+Drago Gošte 

To 7.1. Rajmund, duhovnik Boštanj 18 +Jožefa Pečar Matko r. Lisec 

Sr 8.1. Severin Noriški, opat   Za zdravje 

Če 9.1. Julijan, mučenec Boštanj 18 +Amalija Kozinc 

Pe 10.1. 
Gregor Niški, škof in 

cu 
Boštanj 18.

30
 +Ana Novak r. Seničar 

So 11.1. Pavlin Oglejski, škof Boštanj  Po namenu 

Ne 12.1. Jezusov krst Boštanj 8 
Za župnijo 

+Jožefa Teran r. Štempelj 

    Tatjana (Tanja), m Boštanj 10 

+Pavle Kodrič, Neža  

Šinkovec O, Šinkovec 

+Alojz Karlič O, starši,  

Vehovec Marija 

      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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Ogled jaslic  

Jaslice si lahko ogledate vsak dan med 

8. in 20. uro. 

Čar imajo jaslice v večernih urah, ko  

pride do izraza igra svetlobe, senc in 

teme. Posebno noto daje jaslicam letos  

uprizoritev avtorjevega rojstnega kraja. 

Razlago jaslic si lahko preberete na 

spletni strani župnije ali pri jaslicah  

samih. 

V 240 sekundah se pred vašimi očmi 

odigrata dva ciklusa: 

- dnevni ciklus, od sončnega vzhoda do 

zahoda, z raznimi dnevnimi dejavnostmi 

- nočni ciklus (s svetlobnimi efekti) 

Za voden ogled (večje skupine) se  

predhodno najavite: 

 

031 740 270, g. Ciril Udovč, avtor jaslic 

031 665 483, g. župnik 

Veroučne skupine 

Ob Svečnici običajno zaključimo prvo 

polovico veroučnega dela. Otroci,  

poskrbite, da boste svoje obveznosti 

pravočasno uredili. Hvala vsem za  

podporo in sodelovanje na pedago-

škem in bogoslužnem  področju. Starše 

bi prosil, da spremljate delo vaših otrok, 

saj je naše dobro sodelovanje ključ do 

dobrih rezultatov. Pred časom sem že 

omenil, da je letos več nediscipline pri 

otrocih; v smislu nespoštovanja verouka 

i n  t u d i  v e r o u č n i h  v o d i t e l j e v .  

Najbrž razumete, da to ne sodi v norma-

len pedagoški in vzgojni proces. Tukaj 

resnično prosim za pomoč starše. Če 

boste starši izkazali normalno spoštova-

nje do veroučnega dela, bodo to sprejeli 

tudi otroci. Hvala za to obliko podpore in 

pomoči.  

Sveta družina 

Življenje nazareške družine je v Svetem 

pismu skopo opisano. Evangeliji  

poročajo le o Jezusovem rojstvu v  

Betlehemu, obisku modrih z Vzhoda, 

begu v Egipt in o Jezusovem najdenju v 

templju. Praznik svete družine je tudi 

praznik vsake človeške družine. Glavni 

namen dneva je predstaviti vzajemnost, 

spoštovanje in ljubezen, ki so jih v  

medsebojnih odnosih živeli Jezus,  

Marija in Jožef. Družinsko življenje je kraj 

posvečevanja članov družine, zato je sv. 

Janez Krizostom (347–407) kristjane 

spodbujal, naj iz svojih družin ustvarijo 

družinsko Cerkev. To lahko storijo tako, 

da osebni odnos z Jezusom postavijo v 

središče osebnega in družinskega  

življenja. 


