
Otroško zaupanje v Miklavža 

Dragi sveti Miklavž! Zadnja leta si me zelo razočaral. Nekaj ti 
napišem, ti pa prineseš nekaj drugega. Dam ti še eno priložnost. 
Upam, da me boš zdaj presenetil … 
Miklavžu mora biti jasno 
Prav s temi besedami se začne pismo otroka Miklavžu, ki mi je 
prišlo pod roke. Res sem se nasmejal temu resnemu uvodnemu 
tonu, ki ne pušča nobenih izgovorov več. Če namreč Miklavž 
obstaja in če je res dober, potem mora slišati to prošnjo in si jo vzeti 
k srcu. Konec debate! Po toliko letih mu mora biti pač jasno, kaj si 
otrok zares želi, in tukaj ni več nobenega izmikanja. 
Všeč mi je otrokova odločnost in vztrajnost, ki veje iz pisma. Kaže 
na otrokovo zaupanje v Miklavža. Spominja me na Jezusove 
besede, ki jih je namenil učencem: “Prosíte in vam bo dano! Iščite in 
boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!” (Mt 7,7). Ne nazadnje 
Jezus želi, da bi zavzeli prav tako držo v molitvi: “Zato vam 
pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in 
se vam bo zgodilo,” (Mr 11,24). 
Otrok vzame obljubo zares 
Če jaz na primer svojim obljubim, da bomo šli na sladoled, tega ne 
pozabijo, dokler ne izpolnim. Če rečem, da se bomo zvečer skupaj 
igrali, nobeno opravičilo ni sprejemljivo. Vztrajajo pri besedi, ki 
sem jim jo dal. 
Mogoče bi kdo temu rekel razvajenost. Res je, da so otroci po 
naravi egocentrični in mislijo predvsem nase. Ni pa jim mogoče 
očitati, da jim manjka vztrajnosti. Ali ni imel Jezus v mislih prav te 
vrste vztrajnosti, ko je spodbujal ljudi k zaupni molitvi, da Bog 
vedno usliši? 
Koliko se mi zanesemo na Božje obljube? 
Don Turbitt, ki je po svetu ustanovil že na desetine skupin mož sv. 
Jožefa, pravi, da v svojem življenju izkuša, da Bog usliši vsako 
prošnjo. Božji odgovor je vedno “da”! Njemu moramo prepustiti, 

Pomembni datumi 

 4. December—Grozdetov 
molitveni shod na Zaplazu 
ob 15h 

 5. December—Obisk sv. 
Miklavža ob 17h 

 8. December—praznik 
Brezmadežne 

 8. December—seja ŽPS 18.30 

 9. December—verouk 1.– 4. 
razred 

 10. December—Spovedni 
dan—ob 18h spoved med 
mašo—tuji spovedniki 

 11. December—maša samo 
ob 10h 

 15. December—god blaženih 
Drinskih mučenk 

 16. December—verouk 5– 7. 
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 18. December—sprejem 
Betlehemske lučke Miru 
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Svete maše med 4. 12. 2022 in 18. 12. 2022 kako bo odgovoril: ali usliši takoj, ali čez določen čas, 
ali pa ima v načrtu nekaj boljšega. 
Sveti Miklavž tudi nam odraslim postavlja 
vprašanje, koliko se zanesemo na Božje obljube, ki 
nam jih daje. Če smo morda pozabili nanje, lahko 
odpremo Sveto pismo, in najdemo jih tako rekoč na 
vsaki strani, tudi v Stari zavezi, kot na primer tale: 
“Bog ni človek, da bi lagal, ne sin človekov, da bi se 
kesal. Ali morda reče in ne stori, govori in ne 
izpolni?” (4 Mz 23,19). 
Za Miklavža si želim predvsem tega otroškega 
zaupanja v Boga, da usliši vsako prošnjo, če le 
ostanemo v njem in on v nas. Ob prazniku sv. 
Miklavža se zahvaljujem vsem donatorjem, 
dobrotnikom in sodelavcem, ki ste omogočili, da bo 
sv. Miklavž lahko v naši župniji obdaril 220 otrok. 
Hvala: Baby center, Mita trgovina, Gabaroni, Julija, 
Gradnje, Krajevna skupnost Boštanj, Občina 
Sevnica, Kopitarna, Marinka Dolničar s.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božični koncert 
V petek 23. 12. bomo imeli v cerkvi božični koncert, 
ki ga pripravlja Oktet Jurij Dalmatin in vokalna 
skupina Veritas. Koncert bo ob 19.00. Že sedaj 
povabljeni, da si vzamete čas, za lep uvod na 
praznovanje Božičnega praznika.   
 

Božična sveta spoved 
V soboto 10. 12. Bomo imeli redno spoved pred 
Božičem. Spovednika bosta dva sosednja duhovnika, 
i bosta spovedovala med sveto maši. Sveta maša bo 
nedeljska, tako da v nedeljo 11. 12. Bo sveta maša 
samo ob 10.00. Sveta spoved je za vsake kristjana 
zelo pomembna. Pri spovedi odložimo, vse kar nam 
teži dušo in Bog nam po odpuščanju daje novo 
možnost, da lahko začnemo znova. Ne zamudite te 
lepe priložnosti, ki bo prihodnjo soboto. Posebej 
poskrbite starši, da bodo k sveti spovedi prišli vaši 
otroci.  

Luč miru 
Skavti nam bodo Luč mitu iz Betlehema prinesli v 
nedeljo, 18. 12. pri obeh svetih mašah.  
 
Skrb za cerkev: 
10. 12.: Boštanj 41– 50 
17. 12.: Boštanj 51– 60 

2. ADVENTNA 

NEDELJA 

4. 12.  

8.00 Za farane 

10.00 + Martin Lipar obl. 

          + Vanja in Darinka Kopae 

PONEDELJEK 

5. 12. Saba 

17.00 obisk sv. Miklavža 

TOREK 

6. 12. Miklavž 

17.00 + Železnik—KOMPOLJE 

18.00 + Alojzija in Franc Novak 

SREDA 

7. 12.  Ambrož 

Maša drugje 

ČETRTEK 

8. 12. Brezmadežna 

18.00 + Antonija Strlekar 7. dan 

18.30 Seja ŽPS 

PETEK 

9. 12.  Valerija 

18.00 + Amalija in Pavel Kozinc 

16.00 Verouk 1—4 razred 

SOBOTA 

10. 12. Judita 

18.00 + družina Redenšek iz 

Apnenika   SPOVED 

3. ADVENTNA 

NEDELJA 

11. 12. 

10.00 + Boris Pernovšek obl. 

PONEDELJEK 

12. 12.  Amalija 

17.00 + Matija obl. in Terezija  

                                         Novšak      

   + Milan Kragelj in bratje      

   + Irena Knez- LOG  

TOREK 

13. 12.  Lucija 

Maša drugje 

SREDA    Janez 

14. 12. od Križa 

18.00 + Jožefa Kozinc (ob pogre-

bu) 

ČETRTEK   bl. 

15. 12. D. mučenke 

18.00 + Hermina Androjna (ob 

pogrebu) 

PETEK 

16. 12.  Albin 

18.00 Za zdravje 

Božična devetdnevnica 

SOBOTA 

17. 12.  Lazar 

 
 

4. ADVENTNA 

NEDELJA  

18. 12.  

18.00 + Štefka Štempelj 

          + Branko Gračnem 

          + Jože Zavrl obl.  
 

8.00 + Marija Šuštaričobl., Jože in 

Marija Zavrl obl., Stanko Možic 

         + Zvonimir Kadilnik 

10.00 + Jože Kantužer obl. 

          + Emil Rupnik in sorodniki 

          + Martin Gorogranc, Jožko  

                                               Žibert 
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