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bilo v preteklem letu kupljenih 
nekaj novih mašnih plaščev in 
drugih malenkosti. Ker so 
bogoslužna oblačila zelo dotrajan 
in niso bila sproti posodabljana, bo 
teh prenov potrebnih še nekaj tudi 
v tem letu.  

Statistika zakramentov 
Krsti 
V preteklem letu je bilo v župniji 
podeljenih 30 zakramentov svetega 
krsta. Med temi je 16 dečkov in 14 
deklic. Med temi samo štirje otroci 
iz zakonskih skupnosti vseh ostalih 
26 iz izven zakonskih skupnosti. V 
letu 2021 je bilo 32 krstov. Vsem 
mladim staršem še enkrat čestitke 
in obilo blagoslova in potrpe-
žljivosti pri vzgoji vaših otrok.  
Poroke 
V preteklem letu je v naši župniji 
sklenilo sveti zakon 8 parov. Od 
tega je pet parov iz naše župnije, 
trije pa so bili od drugod. 
Novoporočencem žlimo božjega 
blagoslova in ljubezni še naprej.  

Za nami je leto, ki je bilo zelo posebno. Pa ne mislim več na 
koronavirus, ampak je bilo posebno, ker je župnija po dolgih letih 
doživela zamenjavo župnika. Menjava župnika, ni stresna samo za 
župnika, ki se mora dejansko posloviti in se preseliti v nov kraj in 
med povsem nove in neznane ljudi, ampak je stresna tudi za 
župnijo. Še toliko bolj je to stresno, če je duhovnik dolgo časa v eni 
župniji. Gotovo pa menjava župnika ni samo stresna izkušnja, 
ampak je tudi zelo pozitivna in končno tudi nujna, tako za 
duhovnika, kot tudi za župnijo. Z vsako spremembo namreč pride 
nekaj novega, novi izzivi, nove ideje, nov zagon. Poleg te 
spremembe, pa so se dejavnosti v župniji, po dvoletnem 
omejevanju, lahko spet odvijale v normalnih okvirih. V preteklem 
letu je bila lepo obnovljena cerkev Marijinega vnebovzetja na 
Topolovcu, za kar se še posebej zahvaljujem vsem, ki ste darovali 
za to obnovo in vsem, ki ste prevzeli težo in odgovornost vodenja 
in organiziranja vsega dela, ki je s tem povezano. Na prvem mestu 
hvala ključarjema g. Možicu in g. Gučku in vsem članom 
gradbenega odbora. Naredili ste res veliko delo. Hvala vam. V tem 
letu nas čaka še ureditev cokla in okolice cerkve, kar bo v prvi 
polovici leta tudi narejen in bomo za praznik Malega šmarna lahko 
popolnoma obnovljeno cerkev tudi blagoslovili. V župnišču pa smo 
v preteklem letu prenovili kuhinjo in s tem na neki način začeli z 
obnovo župnišča, ki že kar močno kliče po prenovi. Z vašo 
podporo in Božjo pomočjo bomo tudi s tem delo začeli. V cerkvi je 
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Pogrebi 
V iztečenem letu smo se poslovili od 28 naših 
faranov. Leta 2021 25. Med pokojnimi je 11 
moških in 17 žensk. Med vsem je bilo 8 
previdenih pred smrtjo (pomeni, da jih je obiskal 
duhovnik in jim podelil zakramente za 
umirajoče). Vsem, ki ste v preteklem letu izgubili 
svoje drage, še enkrat izrekamo iskreno sožalje, 
in naj jim Bog podeli večni mir in pokoj.  
Prvo obhajilo 
V preteklem letu je prvo sveto obhajilo preje 14 
otrok. Leto poprej 16. Od tega je devet fantov in 
pet deklet. V tem letu se na prejem prvega 
svetega obhajila pripravlja 17 otrok. Prvo sveto 
obhajilo pa bo potekalo v nedeljo, 21. 5. 2023 ob 
10h. 
Sveta birma 
Na prejem svete birme se v tem letu pripravlja 36 
fantov in deklet iz osmega in devetga razreda. 
Sveta birma bo v soboto, 6. 5. 2023 ob 15h.   
 

Pri verouku je vpisanih 155 otrok, pri katehezi pa 
pomaga osemnajst katehistov/katehistinj.  
V preteklem letu ste v pušice pri nedeljskih 
mašah darovali 12.163,08 €. V to niso šteti 
posebni praznični ofri.  Teh rednih pušic je bilo 
64, kar povprečno pomeni, da je nedeljska pušica 
190,05 €. Če je povprečno število nedeljnikov 
približno 250, lahko izračunate, koliko vsak 
prispeva v nedeljsko pušico za delovanje župnije. 
Bog povrni za vse vaše darove.  
 

Mešani pevski zbor 
Dragi pevci, iskrene čestitke ob vašem prazniku – 
godi zavetnice sv. Cecilije, vam želim vse 
najboljše, predvsem zdravja, moči in vztrajnosti, 
ko nas razveseljujete z izbranim čudovitim 
petjem z nepogrešljivim Cirilom. Vsem vam 
velika hvala!                                    Martina Železnik. 
 

Na praznik sv. Treh kraljev, 6. 1. 2023 bo v 
Sevnici po maši zapetih še nekaj božičnih pesmi 
okteta Jurij Dalmatin in skupine Veritas.  
 

Darovi namesto cvetja: 
Ob pogrebu Ane Žveglič: Stanko Lisec z družino, 
Novšak Neža z družino, Sestra Pepca z družino, 
Novšak Slavica.  
Ob pogrebu Franca Mlakar: Sestri Jelka in 
Milena, deužina Androjna iz Rogačic in 
Češnjevarjevi.  
 

Darovi v pušico: 
18. 12.: 198,53 € 
24. 12.: otroška polnočnica: 400, 57 € 
Božič ofer: 1.965,45 € 

Svete maše med 2. 1. 2023 in 15. 1. 2023 

 

Skrb za cerkev: 

7. 1.: Dolenji Boštanj 11– 20 

14. 1.: Dolenji Boštanj 21– 30 

PONEDELJEK 

2. 1. Bazilij 

10.00 + Tončka Lindič in dr. Jonozovič 

TOREK Ime 

3. 1. Jezusovo 

18.00 + Marija Andrejčič (ob pogrebu) 

SREDA  

4. 1. Angela 

18.00 + Jožefa Kozinc (ob pogrebu) 

ČETRTEK 

5. 1. Simeon 

18.00 + družina Pernovšek 

PRVI PETEK 

6. 1. TRIJE 

KRALJI 

17.00 + Franc Mlakar 7. dan—LOG 

16.00—18.00 Verouk 1-4 razred 

18.15 odhod birmancev na duhovne vaje 

SOBOTA  

7. 1. Lucijan 

18.00 + Blaž Zagrajšek obl.  

19.00 Taizejska molitev 

JEZUSOV 

KRST 

8. 1. 

8.00 Za faran 

+ Gašper Sporar obl., Marija in Jože Virant 

+ Pavla in Polde Gunstek in Uroš Šunta 

+ Janko Krevel in starši 

10.00 + Alojz Karlič obl. in starši Šteblaj 

PONEDELJEK 

9. 1.  Julijan 

17.00 + Albert Piltaver (ob pogrebu) - LOG 

          + Irena Knez  - LOG 

TOREK 

10. 1.  Viljem 

18.00 + Hermina Androjna (ob pogrebu) 

SREDA  

11. 1.   Pavlin 

18.00 + Inka Golčar 30. dan 

ČETRTEK   

12. 1. Tatjana 

Maša drugje 

PETEK 

13. 1. Veronika 

18.00 + Družina Marolt 

18.30 Seja ŽPS 

SOBOTA 

14. 1.  Oton 

18.00  + Fani Novak (ob pogrebu) 

2. NAVADNA 

NEDELJA 

15. 1.  

8.00 Za farane 

10.00 + Antonija Lindič, Alojz Marušič ter 

Jožef in Milka 

11.00 + Tone in starši Žnidaršič—OKIČ 


