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Napovednik 
 

10.1. Jezusov krst. Otroški ofer. 

17.1. 2. nedelja med letom. Antonova. 

 Letos ne bo Antonove nedelje na 

 Okiču, tudi ne licitacije krač. 

21.1. Sveta Neža 

24.1. 3. nedelja med letom 

31.1. 4. nedelja med letom. Nedelja 

 Božje besede. Sv. Janez Bosko. 
 

 Skrb za cerkev: 

10.1. Boštanj 51-60 

17.1. Boštanj 61-70 

24.1. Boštanj 71-80 

31.1. Boštanj 81-90 

Tudi v času izrednih razmer skrbimo 

za to, da je cerkev čista in urejena. 

Bog povrni!  
 

 Verouk: 
Poteka preko spleta. Vse 

informacije imate na spletni strani 

župnije. Veroučni listki so na voljo v 

cerkvi med tiskovinami.  
 

 Otroški ofer  
Ob prazniku Jezusovega krsta so 

običajno otroci imeli svoj ofer kot 

sklep adventne akcije (adventni 

koledar). Letos boste otroci oddali 

svoje darove v nabiralnik Otroški 

ofer (pri veroučnih listkih). Starši 

otrokom razložite pomen 

dobrodelnosti in solidarnosti.  

Bog povrni! 

Napovednik  

 Bogoslužje: 

Poteka preko spleta. Hvala, da s 

svojo udeležbo in molitvijo ustvarjate 

duhovno občestvo. Bog povrni vsem, 

ki darujete za svete maše, bodisi za 

rajne ali po drugih namenih.  
 

 Naročila za svete maše: 

Sveto mašo  lahko rezervirate in  

naročite brez prihoda v župnišče 

(mobi, mail) … 
 

 Zahvala: 

Hvala vsem,  ki ste darovali za   

sedežnino ali za druge župnijske 

namene. 

Bog povrni vsem, ki ste namenili svoj 

dar za duhovnika. Za vseh dobrotni-

ke občasno darujemo sveto mašo. 

Darove lahko prispevate na različne 

načine; preko TRR (na zadnji strani 

zvona), župnijski nabiralnik ali    

osebno). 
 

 Dela: 

Priporočamo se za darove glede del 

na Kompolju (restavriranje oltarjev)  

in del na Logu (prenova zakristije in 

kora), pa tudi za darove pri vzdrže-

vanje župnije. Bog povrni! 
 

 Jaslice: 

Ogled jaslic je možen vsak dan (9.00

-20.00), seveda v skladu z vsemi 

navodili NIJZ. Na spletu si lahko 

ogledate (FB, spletna stran župnije) 

predstavitveni film o jaslicah v      

boštanjski cerkvi. 
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Ko sem pripravljal župnijsko      

statistiko, ali kakor so včasih rekli,    

kroniko življenja in smrti, sem bil 

presenečen. Presenetile so me    

številke pri krstih in porokah.  

Zanimivo, kljub pandemiji je bilo 

v župniji presenetljivo visoko     

število krstov (30). Posebno pa pre-

seneča rekordno število porok (9). 

Odkar sem tukaj z vami (1997), ne 

pomnim, da bi jih bilo toliko. 

Ko smo maja končno pričeli s prvo 

pripravo na zakon, je bilo v zraku 

neko pričakovanje, skorajda nestrp-

nost. Nisem si znal tega razložiti, 

dokler nismo  naredili kratke      

refleksije. 

Neka udeleženka je povedala: 

Tole, da smo končno tukaj, v     

pripravi na zakon, razumem kot da 

se je začelo. Zdaj vem, da poroka 

bo! Težko mi je bilo živeti v      

negotovosti ali bo ali ne. Sploh, ker 

sva morala poroko enkrat že      
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preklicati. Zanimivo, ko sem prišla 

sem, je vsa negotovost izginila. 

Priprava se je začela. In poroka bo. 

Aha, to je. Nekje se je začelo. Ni 

vse obstalo. 

En tak skromen začetek nam lahko 

prežene strah in prebudi upanje.  

Življenje in ljubezen sta močnejša 

od pandemije. 

Tudi če nimate v načrtu ravno po-

roke, verjamem, da boste našli v 

svojem življenju nekaj, kar se lah-

ko začne. Vse ostalo bo sledilo. 

Srečno in skrbite za vas in za vaše 

bližnje. In za zdravje se Bogu   

priporočite!  
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Razpored svet ih  maš  

Ne 10.1. Jezusov krst   Za župnijo 

  

Gregor Niški, cu 

Otroški ofer 

Molitve za rajne  

  

+Neža Šinkovec O, 

+Šinkovec, Kodrič in Grilc 

+Milan Tomažin, O 

+Alojz Karlič O in starši 

Po 11.1. Pavlin, š   +Ivana Bavrlič, 30. dan 

To 12.1. Tatjana (Tanja), m   +Branko Gračner, 7. dan 

Sr 13.1. 
Veronika Milanska, 

dev. 
  +Ljudmila Bizjak, 30. dan 

Če 14.1. Feliks Nolanski, d   +Franc Drobnič, 7. dan 

Pe 15.1. Pavel, puščavnik   
+Štefka Štempelj, 7.dan 

+Terezija Kovač, O 

So 16.1. Bernard, m   +Ana Kovač, 7. dan 

Ne 17.1. 
2. Nedelja med  

letom 
  Za župnijo 

    

Anton (Zvonko), p 

Nedelja verskega 

tiska 

Molitve za rajne 

  

+Anton Dolničar, Ivana, Franc 

Povše 

+Vladimir Šteblaj in starši, O 

Za vse žive in rajne Antone 

Po 18.1. 
Marjeta Ogrska, 

kneg. 
  +Marija Rešeta, 30. dan 

To 19.1. Makarij, opat   
+Terezija Novšak O, Matija, 

Pavla, Anton Novšak 

Sr 20.1. 
Sebastijan, Fabijan, 

m 
  +Filip, Rozalija Pernovšek 

Če 21.1. Neža (Agnes), m   +Neža, Alojz Blatnik 

Pe 22.1. 
Vincenc 

(Vinko),dia 
  +Udovič Marija r. Lakner 

So 23.1. 
Zaroka Marije, 

Jožefa 
  +Zdenka Mirt r. Sporar 

Ne 24.1. 
3. Nedelja med  

letom 
  Za župnijo 

    Molitve za rajne   
+Anton Pešec O, +Pešec 

+Branko Gračner 

Župnija se je preselila na splet! http://zupnija-bostanj.rkc.si/  

Prenos bogoslužja preko Facebooka: Župnija Boštanj:  

https://www.facebook.com/zupnija.bostanj  

Zaradi številnih pogrebov si pridržujemo pravico do sprememb! 

Obvest i la  
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Odprta cerkev 
 

Naša cerkev je odprta za osebno 

molitev. Na voljo so svečke pri Marijinem 

oltarju. Zadaj so na voljo tiskovine. 

Otroci boste našli med tiskovinami 

nedeljske listke za liturgični zvezek. Na 

voljo je Pratika, Marijanski koledar in 

žepni koledarček. Svoj dar pustite v 

na b i r a l n i k u  ( » T i s k o v i n e« ) .  M ed 

tiskovinami je na voljo tudi ponatis knjige 

Hrepenenje po sebi. 

 

Statistika 2020 
   

Krsti: v  župniji kršč enih 30 (21) otrok, 12 

(13) deč kov,  18 (8) deklic. 

Podatki v oklepaju so za leto 2019 za 

primerjavo.  

Poroke: 9 (7)  

Pogrebi: 29 (18), 16 (9) moških, 5 (13) 

žensk. Prevideni: 3 (2). 

Prvo obhajilo, 11. 10. 2020 je prejelo 15 

otrok,  6 deč kov, 9 deklic; (leta 2019; 23 

otrok,  8 deč kov, 15 deklic).  To leto se na 

prvo obhajilo pripravlja 19 otrok. 

Sveta birma: Birme v letu 2020 ni bilo. V 

letu 2021 se na birmo pripravlja 27 

mladih.  

Podeljenih obhajil je bilo okrog:  1900 

(12.500)  

Pri verouku je vpisanih  otrok: 130. 

Kateheti: v katehezo je vključ enih 

dvajset katehetov/katehistinj in štirje 

voditelji birmanskih skupin 

Bolnikov, ki jih redno obiskujemo za 

prve petke je 4,  posebej za praznike pa 

še 3. 

 

 

 Potres: 

Nedavni potres, dne 29.12.2020, 

magnituda 6,1, je prizadel tudi naše 

kraje. Pri župnijskih stavbah se potres 

zelo pozna v cerkvi na Topolovcu. 

Nastale so številne razpoke, omet je 

delno odpadel. Na srečo je cerkev 

povezana z železnimi vezmi, sicer se 

poraja vprašanje, če se ne bi  

porušila.  

 Zaspali v Gospodu: 

+Branko Gračner,  

 rojen 9. 12. 1955, Jablanica 84,  

 pogreb. 4. 1. 2021, Boštanj 

+Franc Drobnič, kaplan v Boštanju 

 1982-1985, rojen 23. 03. 1934,  

 pogreb 7. 1. 221, Trstenik 

+Štefka Štempelj, r. Božič,  

 rojena 17. 12. 1934, Boštanj 9c,  

 pogreb. 8. 1. 2021, Boštanj 

+Ana Kovač r.  Kovač 

 rojena 25. 01. 1938, bivala Zagreb, 

 pogreb 09. 01. 2021, Log 

V spomin na pokojne lahko  

darujete za svete maše. 

Domačim iskreno sožalje! 

 Darovi za svete maše : 

+Branko Gračner: Podlipnik-Kostevc, 

 Gračner- Ivačič (1). 

+Štefka Štempelj, r. Božič: brat Jože z 

 ženo Milko (2 maši+dar), družina 

 Moškon; Miran, Ciril, Milka in Na

 da; Ana Gunstek (2 maši); ljudski 

 pevci, sosedje iz Puglja, družina 

 Bec Trilar (1 maša+dar), Kozorog (1). 

+Ana Kovač: Ivan, Irma, Vida, sin 

 Marko, družina Kovač,  družina  

 Marin(1). 

Ob pogrebih izven župnije: 

Simončičevi (DB), za +Ivano Borštnar-

Sosedje iz Puglja, za + Zdenko Mirt 

(maša in dar) 

Vsem darovalcem Bog povrni!  

http://zupnija-bostanj.rkc.si/
https://www.facebook.com/zupnija.bostanj

