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Napovednik 

28.11.   1. adventna. Nedelja Karitas, 

 nabirka namenjena za Karitas. 

 Blagoslov adventnih venčkov. 

5.12.    2 adventna. Miklavževa 

8.12.  Brezmadežna 

11.12.  Duhovna obnova, Baragov zav.

 Spovedovanje, 18.00 

12.12.  3. adventna 

 Skrb za cerkev: 

28.11. Boštanj 1-10 

5.12. Boštanj 11-20 

12.12. Boštanj 21-30 

 Bog povrni za skrb pri urejanju 

cerkve.  

 

 Dekanova vizitacija: 

17. novembra je g. dekan Klavdio 

Peterca opravil vizitacijo v župniji. 

Pregledal je matične knjige, 

administracijo in poslovanje 

župnije. V tem letu je kljub korona 

krizi bilo kar 35 krstov in 7 porok. 

Umrlo pa je 21 ljudi.  

 

Adventni koledar 

Letos bomo spremljali zgodbe p. 

Miha. Misijonar, ki je obiskal tudi 

Boštanj. Adventne zgodbe bomo 

lahko spremljali tudi preko 

facebooka. Koledar bo na voljo 

med tiskovinami. 
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 Verouk: 

Verouk smo zamaknili za nekaj 

č asa v upanju, da bo zdravstvena 

slika kmalu boljša. Zaenkrat zamik 

do 3.12. Morebitne spremembe 

boste našli na spletni in FB strani 

župnije. Hvala za razumevanje.  

 

 Miklavž 2021: 
Dragi otroci, spoštovani starši! 

Sveti Miklavž vas bo letos obiskal 

na drugačen način. Na predvečer, 

v nedeljo 5.12.2021 ob 18.00, vas 

bo nagovoril preko Facebooka: 

Miklavž bo potem otrokom ponoči 

prinesel darilo. 

Navodila za starše ... Starši boste 

imeli v cerkvi na voljo Adventni 

koledar in Pobarvanko 

(predvidoma od četrtka, 2.12.). 

Miklavž ju podarja k  Miklavževenu 

darilu. 
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Klobčič volne ji je padel na tla. 

»Boš lahko pobrala?« je rekel nekdo 

na nasprotni strani kroga. Začudeno 

sem gledal, kam meri s tem … Z 

veliko težavo se je nekam čudno 

težko sklonila in pobrala. 

»No, meni so bile stvari samoumev-

ne. Pa sem se peljala na kolesu in 

me je zbil avto. Če odmislim boleči-

ne, mi je najprej godilo. Dobila sem 

pozornost, ki je nisem poznala. Prej 

sem vso pozornost 'zaslužila' samo 

z delom. Zdaj sem odkrila še drugo 

plat pozornosti. Potem so mi dali 

vedeti, da bo tole trajalo. In potem 

ležim v Kliničnem centru, gledam 

negibno v strop … Tole me začne 

ubijati, saj nisem nikoli zdržala brez 

dela in opravkov…  

Prešine me: Kaj, če bi jaz znala moli-

ti??? Pa ne znam. Nikoli nisem znala. 

Od kod ta misel po molitvi? Prvič v 

življenju sem pomislila, kaj lahko to 

pomeni. Ko ne more človek nič. 

Spomnila sem se potem, ko mi je 

nekdo dejal:  

Zdaj boš ti spoznala, kaj si ti brez 

dela?! 

1 

Tu je naredila tak zaprepaden izraz, da 

smo brez vsake razlage razumeli. 

»Zato sem tu ...«, je tiho dodala. 

Pa pustimo njeno zgodbo in ji zaželimo, 

da bo spoznala kdo in kaj je, kadar ne 

dela.  

Ob njeni pripovedi sem mislil na trenutno 

situacijo, ko je toliko dogajanja in raznih 

aktivnosti. Veliko tega se je preselilo na 

družbena omrežja. Mislim na to, kaj ve-

mo o sebi takrat, ko smo tako zelo aktivni 

in zagreti. Tale gospa je morala doživeti 

»gledanje v strop«, potem se je šele za-

čela zavedati tega, da je njene dejavno-

sti vodijo stran od nje same. Dobivala je 

pozornost zaradi svojega dela, nje same 

pa kakor da nikjer ni. Nekaj podobnega 

vidim v raznih aktivnosti, predvsem po 

družbenih omrežjih. Ljudje so lahko zelo 

aktivni, še preveč, a kaj bi se zgodilo, če 

bi jim vzeli internet? Ne vem, bi morda 

začeli gledati v strop?  

Advent je čas, ko imamo možnost, da se 

bolj zavedamo svetlobe, svetlih plati živ-

ljenja. Da ne ostanemo v temi, predvsem 

ne glede sebe. 

Svetel advent, dobri ljudje. Pa ne mislim 

tako na zunaj, saj razumete, kajne? 

Zdaj boš spoznala 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 28.11. 1. ADVENTNA Boštanj 8 Za župnijo 

    

Katarina Laboure 

Nedelja Karitas 

Sklep tedna  

Karitas 

Blagoslov venčkov 

Boštanj 10 

+Drago O, starši Redenšek, 

+Urbič;  

+Fani Kodrič, Katarina,  

Karel Grilc, +Grilc 

+Anton Žnidaršič, 30 d 

Po 29.11. Saturnin, m Log 18 +Filip Marin, 7. dan 

To 30.11. Andrej, ap Šmarčna 18 +Antonio Šmit 

Sr 1.12. Eligij, Š Tržišče 9 Za duhovne poklice 

Če 2.12. Vivijana (Živka), m.     Za rajne (očenaši) 

Pe 3.12. Frančišek Ksaver, r Boštanj 18 +Stanko Marolt 

So 4.12. Barbara, mučenka Kompolje 18 +Železnik 

Ne 5.12. 
2. ADVENTNA 

Sava, puščavnik 
Boštanj 8 

Za župnijo; 

+Marija Šoštarič, Jože,  

Marija Zavrl O, Stanislav 

Možic 

      Boštanj 10 

+Martin Lipar, O 

+Vladimir Šteblaj, starši, O 

+Alojzija in Franc Novak 

Po 6.12. Miklavž, škof Log 18 +Juraj Šlogar, O 

To 7.12. Ambrož, cu Kompolje 18 +Alojzija Petek r. Podpadec 

Sr 8.12. Brezmadežna Boštanj 18 +Alenka Šet, O 

Če 9.12. Valerija, mučenka     Za rajne (očenaši) 

Pe 10.12. Loretska MB Boštanj   Še prosta 

So 11.12. Damaz I., papež Boštanj 18 +Štefka Štempelj r. Božič 

    SPOVEDOVANJE     +Alojz Žnidaršič 

Ne 12.12. 3. ADVENTNA Boštanj 8 Za župnijo 

    Finian, opat Boštanj 10 
+Ljudmila Bizjak O in sor. 

+Marija O, Ivan Rešeta 

Udeležba pri sveti maši je dovoljena v skladu z navodili. 

Dovoljeno je ljudsko in zborovsko petje. Upoštevati je potrebno ustrezno razdaljo med verniki.  

Podrobna navodila: https://katoliska-cerkev.si/   

Obvest i la  
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Adventni pozdrav 
(Pedro Opeka) 

 
Smo v 1. adventni nedelji in advent 

je, ko pričakujemo Gospoda. 

Gospod, ki prihaja v tvoje srce, v 

moje srce, v naše srce, da se 

prenovimo, ker rabimo obnavljati 

našo ljubezen, naše prepričanje, 

našo vero, naše upanje. 

In danes tudi pomislimo na 

dobroto ker ko verujemo v Boga, 

moramo tudi verjeti v sočloveka. 

In Karitas nas to nedeljo vabi, da 

sodelujemo, da tudi nekaj od 

svojega damo prostovoljno, z 

veseljem, z ljubeznijo za tiste, ki 

nimajo nič in ki živijo s tako 

skromnimi stvarmi, da se sploh 

sprašujemo, a človek lahko živi s 

tako majhnimi stvarmi. 

Torej, bratje in sestre, v tem 

adventnem času te Bog pričakuje. 

Jezus prihaja k tebi, trka na tvoja 

vrata, na moja vrata odprimo mu 

naša vrata in pomagajmo vsakemu 

človeku, ki je v stiski, ki je v skrajni 

revščini. 

Bog z vami! 

Srečanje ključarjev 
 

17. novembra je potekalo letno srečanje 

ključarjev. Bili so ključarji vseh cerkva, le 

Okič ni imel svojega predstavnika. 
 

Kompolje: uspel je velik projekt, 

restavriranje glavnega oltarja. Uspeli smo 

tudi na državnem razpisu, tako je celoten 

projekt hvala Bogu pokrit. Sledi še obnova 

stranskih oltarjev. 
 

Topolovec: cerkev je bila močno 

poškodovana ob potresu konec decembra 

2020. Pripravljeni so načrti. Gre za statično 

ojačitev cerkve z jeklenimi zidnimi vezmi in 

delnim injektiranjem. 
 

Log: situacijo je podrobno predstavil ključar 

Branko Knez. Ob slikah je predstavil 

celotno obnovo zakristije. Zakristijo je bilo 

potrebno povezati z jeklenimi vezmi s 

cerkvijo, saj se je začela odmikati od 

cerkve (bila je grajena naknadno). Večina 

del je bila narejenih v lastni režiji. Nato 

nam je v slikah predstavil prenovo stropa v 

zvoniku in prenovo kora. Ta dela še 

potekajo, a bodo v kratkem zaključena.  
 

Šmarčna: cerkev je nova, je pa bila ob toči 

poškodovana fasada, kar je v glavnem 

sanirano. 
 

Lukovec: cerkev je urejena, izziv je obnova 

oltarja. 
 

Boštanj: pri farni cerkvi je bilo nekaj 

vzdrževalnih del (stolpna ura, zvonovi …), 

sicer pa ni bilo večjih investicij. Izziv pa so 

stranski oltarji, ki čakajo na vrsto. 

V drugem delu smo si podrobno ogledali 

finančno stanje v celoti in po podružnicah. 

Ne glede na številne investicije je finančno 

stanje dobro. Grafe in finančne podatke je 

natančno pripravil Aleš Stegenšek.  
 

Ob sklepu smo si ogledali slikovno gradivo 

iz obnovitvenih del na Topolovcu in 

restavratorskih del na Kompolju. 

Zahvala ključarjem za njihovo skrb za 

cerkve! 

https://katoliska-cerkev.si/

