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Napovednik 
 

 

2.1. 2022. 2. nedelja po  Božič u 

6.1. Gospodovo razglašenje, tretji sveti 

 več er 

9.1. Jezusov krst. Otroški ofer (adventni 

 koledar)  

 Zjutraj pevci iz Kalobja 

13.1. Sreč anje č lanov ŽPS, 19.00 

16.1. 2. nedelja med letom.  

 Nedelja  tiska.  

 Antonova: Okič 11.15. Licitacija  krač  

 

 

 

 Skrb za cerkev: 

26.12. Boštanj 41-50 

2.1. Boštanj 51-60 

9.1. Boštanj 61-74  

16.1. Dolenji Boštanj 1-10 

Bog povrni za skrb pri urejanju 

cerkve.  

 

 � Razpored  verouka: 
Od 1. do 6.r.: ob petkih (16-18) 

Birmanci: 1.in 3. nedelja  

14.1. 1-3r 

16.1. birmanci 

21.1.41-6r 

Opomba: glede verouka se bomo 

ozirali na zdravstveno situacijo in si 

pridržujemo pravico do 

sprememb.  
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 Otroci za otroke: 

Kot vsako leto ste v adventu 

pripravljali darove za vaše vrstnike 

v nerazvitih deželah. Prinesli jih 

boste na praznik Jezusovega krsta 

kot svoj dar za boljši svet – otroški 

ofer. 
  

 � Sedežnina: 
Ob vstopu v Novo leto se je 

pobirala sedežnina. Vabljeni, da 

darujete svoj prispevek za 

vzdrževanje klopi in ogrevanja. 

Hvala za vsak Vaš dar in Bog 

povrni!  

 

 Zaspali v Gospodu: 

+Jože Zavrl, rojen 26. 08. 1966, 

bival Dolenji Boštanj 7, umrl  

17.12.2021, pogreb  21.12.2021, 

Boštanj 

+Neža Sladič  rojena Marušič , 
rojena 14. 11. 1926, bivala Dolenji 

Boštanj 12, umrla 29.12.2021, 

pogreb 4.1.2021, Boštanj. 

Naj rajni poč ivajo v miru! 

Domač im iskreno sožalje. 

 

 Darovi za svete maše za 

+Jožeta Zavrl:  

Sestra Martina, brat Milan z 

družino, sestra Alenka z družino, 

mama 2, sin Danijel, hč i Anja, 

neč akinja Zala z družino, neč aki in 

neč akinje 2, družina Možic 2, 

bratranec Sreč ko Kus, Igor Bregar z 

družino,  Mirica Zidar. Bog povrni. 
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Bila nas je manjša skupina na     

predprazničnem romanju. Advent v     

čezmejnem kraju. Parkirali smo na 

obrobju mesta. Namenoma, da bi 

počasi vstopali v adventno okrašeni 

del mesta. Prišli smo do prvega   

semaforja in čakali na zeleno luč, ko 

je ena od udeleženk rekla: 

»Kaj pa stavek? Čakam na stavek.«  

Spominjal sem se naših srečanj in 

naših romanj. Vedno je bil kakšen 

stavek, vodilna nit. In vesel sem bil, 

da je tokrat nekdo zahrepenel po 

stavku, še preden je to prišlo na  

vrsto. Kmalu smo se ustavili v     

praznično okrašeni utici. 

»Veseli se sionska hči in raduj se hči 

jeruzalemska …« 

Povedal sem, kako se v svetopisem-

skem izročilu ljudstvo predstavlja 

kot ženska oseba, kot hči jeruzalem-

ska, kot sionska hči. Kako čudovit in 

slavnostni naziv! Seveda so tu      

ženske v majhni prednosti, saj     

občutijo, kaj je to biti hči. In če lahko  

doživijo, da so kljub vsem drugim 
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nazivom, včasih ne prav lepim, tudi 

sionske hčere, torej v stiku z Bogom, 

potem je vsebina tukaj. 

Poslušal sem potem ob drugi prilož-

nosti nadaljevanje zgodbe o stavku: 

»Nikamor več ne grem brez stavka. Mi 

smo hodili marsikam, pa tjavendan, 

brez vsebine. Brez stavka. V prazno. 

Kot da  smo bili prazni mi, prazni    

odnosi in je prazen naš odhod in     

prazna naša vrnitev domov ... Zdaj ne 

grem nikamor več brez vsebine.      

Nikamor več brez stavka.  

Dobri ljudje, ne bom vam dal stavka, 

ki ga imejte za začetek leta. Raje vas 

povabim, da začutite svoj stavek.   

Škoda, da bi samo začeli novo leto, 

pa brez vsebine. 

Srečno, zdravo novo leto!  

In z zdravi(lni)mi stavki. 

Stavek 
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Razpored svet ih  maš  

Ne 2.1. 2. po božiču Boštanj 8 
Za župnijo 

+Gašper Sporar, O 

    
Bazilij Veliki, cu 

Gregor Nacianški 
Boštanj 10 

+Pavla Kozorog, st. in sor. 

+Papež, Železnik, Marija 

Mirt 

Po 3.1. Genovefa Pariška, r Log 18 
+Silva Šeško, O 

+Milan Lisec (rd) 

To 4.1. Angela Folinjska, r Boštanj 15 +Neža Sladič, pogreb 

Sr 5.1. Milena (Emilijana)     Po namenu (drugje) 

Če 6.1. 
Gospodovo 

razglašenje 
Boštanj 18 

+Ana Pešec, 30. dan 

+Štefka Štempelj, O 

Pe 7.1. Rajmund  Boštanj   Za rajne 

So 8.1. Severin Noriški, o Boštanj 18 +Blaž Zagrajšek, O 

Ne 9.1. Jezusov krst Boštanj 8 

Za župnijo 

+Gašper Sporar O,+Virant 

+Janko Krevel, starši Krevel 

+Franc Drobnič, O 

    
Hadrijan, opat 

Pij IX, pp 
Boštanj 10 

+Alojz, Jožefa, Ljudmila 

Marušič; +Neža Šinkovec 

O, Šinkovec;  

+Alojz Karlič O, st. in sorod. 

Za zdravje otroka 

Po 10.1. Gregor Niški, cu š Log 18 
+Ana Kovač, r. Novšak, O 

+Štefanija Štefanič 

To 11.1. Pavlin Oglejski, š Boštanj 18 +Neža Sladič, 7. dan 

   Boštanj 19 +Jožica Keber  

Sr 12.1. Tatjana (Tanja), m Boštanj   Po namenu 

Če 13.1. Radovan, škof, c u Boštanj 18 
+Živko Poljšak 

+Silvo Medved 

Pe 14.1. Sava, š Boštanj 8 +Ana Paskvale 

So 15.1. Maver, opat Celje   Za zdravje 

Ne 16.1. 
2. navadna nede-

lja 
Boštanj 8 

+Marija, Štefan Koštrun 

+Alojz Blatnik 

    Nedelja ver. tiska Boštanj 10 Za župnijo 

      Okič 11
15

 
+Anton Žnidaršič 

Po namenu darovalca 

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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Srečanje ŽPS, 

16.12.2021 

 
1. Srečanje smo pričeli z refleksijo o 

 naših občutjih: Kaj nas nagovarja 

 ob bližajočih praznikih? 

2. Urban U. je poročal o škofijskem 

 srečanju članov ŽPS glede sinode, pri 

 kateri je poudarek na so-delovanju 

 laikov, občestvu in poslanstvu. Podprli 

 smo idejo o kotičku za predloge/

 mnenja s strani vernikov. 

3. Seznanili smo se s potekom verouka v 

 decembru. 

4. Načrtovali smo sprejem Betlehemske 

 luči v župniji – na četrto adventno 

 nedeljo pri obeh mašah. 

5. Pogovorili smo se o razporedu svetih 

 maš za Božič. Podprli smo idejo 

 mladih, da bi bila sveta maše na sveti 

 večer in sicer ob 17.00 kot družinska-

 otroška-mladinska maša. Ostalo 

 ostane kot doslej. 

6. Ob številnih prazničnih temah smo se 

 dotaknili treh svetih večerov, ogleda 

 jaslic, maše na Topolovcu, maše na 

 novega leta dan in vprašanja pomoči 

 družinam v stiski.   

 

Zapisal: Urban Udovč  

Statistika 2021 

 
 

Krsti: v  župniji krščenih 32 (30) otrok, 13 

(12) dečkov, 19 (18) deklic. 

Podatki v oklepaju so za leto 2020 za 

primerjavo.  

 

Poroke: 8 (9)  

 

Pogrebi: 25 (29), 12 (16) moških, 13 (13) 

žensk. Prevideni: 4 (7). 

 

Prvo obhajilo, 20. 06. 2021 je prejelo 16 

otrok,  10 dečkov, 6 deklic; (leta 2020; 15 

otrok,  6 dečkov, 9 deklic).  To leto se na 

prvo obhajilo pripravlja 15 otrok. 

 

Sveta birma: Birma, 19. 06. 2021: 26 

mladih. Na birmo se pripravlja 32 

mladih.  

 

Podeljenih obhajil je bilo okrog:  8.000 

(1900, epidemija)  

 

Pri verouku je vpisanih  otrok: 130. 

 

Kateheti: v katehezo je vključenih 

osemnajst katehetov/katehistinj in osem 

voditeljev birmanskih skupin 

 

Bolnikov, ki jih redno obiskujemo za 

prve petke je 8. 

 

 

https://katoliska-cerkev.si/

