19. marec 2017

MIKLAVŽEV
ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
3. postna nedelja
»Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode,
ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen.«
(Jn 4, 5-42)

Pri vodnjaku je Jezus vstopil v življenje
uboge Samarijanke, ki jo je pet mož s
katerimi so jo poročili, odvrglo, kakor na
smetišču. Jezus jo je prosil za kozarec vode
in se z njo zapletel v pogovor. Pokazal je
razumevanje za njene okoliščine in stisko.
Ponudil ji je pot iz začaranega kroga
čustvenih zlorab v katerem je bila ujeta.
Podaril ji je od vseh največji dar: osebno
dostojanstvo. To je v hipu spremenilo njeno
življenje. Postala je ena od prvih
oznanjevalk Jezusovega evangelija.
Požirek vode je Samarijanki pomagal, da se je soočila s svojo sramoto
in stisko. Samarijanki je srečanje z Jezusom ob vodi pomagalo
ponovno premisliti in spremeniti svojo odločitev, ki ji je pomagala k
drugačnemu življenju. Prepoznala je, da je neznani in nepričakovani
Darovalec vode, neskončno večji in pomembnejši in veličastnejši od
tako potrebnega in blagodejnega požirka vode.
Župnija Sevnica, Glavni trg 15, Sevnica; tel.: 07/ 81 61 680, TRR: SI56 0237 9009 2481
667; župnik Vinko Štrucelj, 041/716 939; Jože Zabret, 031 351 955; Primož Korošec 041
691 070; Štefan Vozlič 031 411 753; sevnica.donbosko.si; e-pošta: sevnica@salve.si
zupnija.sevnica@salve.si

MOLITEV ZA DRUŽINE
Sveti Troedini Bog, ti si ljubezen.
Milostno se ozri na družine, da bodo uresničevale tvoj načrt.
Staršem in starim staršem vlij moči, da bodo sprejemali odgovornost in z
zgledom mladi rod opogumljali za zakonsko in družinsko življenje
Ozdravi boleče spomine v razbitih in neurejenih družinah.
Naj v bolnih, starejših in invalidnih osebah
prepoznamo tvoj obraz.
Opogumi pare, ki še ne zmorejo zgraditi varnega
odnosa in se odločiti za poroko, da to storijo.
Izročamo ti mlade, ki iščejo življenjskega sopotnika,
ter zakonce, ki ne morejo sprejeti življenja.
Izročimo naše družine tudi varstvu Marije, Jožefa in
drugih zavetnikov.
Sprejmi naše prošnje in jih usliši po Kristusu, našem Gospodu.
Amen
»POSLAL ME JE, DA OZNANIM BLAGOVEST UBOGIM«
12. radijski misijon na Radiu Ognjišče
Radijski misijon bo potekal od 2. do 8. aprila 2017. Vodili ga
bodo lazaristi. Vsak dan bosta dva misijonska govora ob 10.15 in
17.00. Ponovitev bo vsak večer med 21. in 23. uro.
V času radijskega misijona je petek, 7. aprila, načrtovan kot
SPOVEDNI DAN tudi v naši župniji. Razpored duhovnikov, ki
bodo spovedovali, bomo objavili naknadno.
PRIPRAVA NA OBHAJANJE ZAKRAMENTOV 2017
Župniji Sevnica in Boštanj
PRIPRAVA NA SVETI KRST




7. april 2017, ob 20h, v Boštanju
12. maj 2017, ob 20h, v Sevnici
9. junij 2017, ob 20h, v Boštanju







PRIPRAVA NA ZAKON
23. marec 2017, ob 19h, v Boštanju
4. maj 2017, ob 20h, v Sevnici
11. maj 2017, ob 20h, v Sevnici
1. junij 2017, ob 20u uri, v Boštanju
8. junij 2017, ob 20u uri, v Boštanj

Zaradi narave dela naj se zaročenci na srečanje prijavijo. Po
končanih srečanjih prejmete potrdilo o opravljeni pripravi.

OZNANILA
 Danes je 3. postna nedelja, papeška nedelja in začetek
tedna družine. Hkrati je god sv. Jožefa, Jezusovega
rednika, ki je tudi zavetnik družin. Ob 11.30 bo sv. maša na
Grački gori.
 Prihodnja nedelja je 4. postna.
V
soboto
je
praznik
GOSPODOVEGA
OZNANENJA.
Maše bodo v farni cerkvi po nedeljskem
razporedu. Priložnost bo za sv. spoved.
 Prihodnjo nedeljo vabljeni na Lukovec, kjer
bo blagoslov planincev ob 11.30. uri.
 V četrtek, 23. marca, ob 19.00, bo v boštanjskem župnišču
priprava zaročencev na zakon.
 Petek je 24. v mesecu, spominski dan Marije Pomočnice
kristjanov. Vabljeni k sv. maši.
 V postnem času vabljeni tudi k molitvi križevega pota, ki ga
bomo molili ob petkih po večerni sveti maši in ob nedeljah
pred večerno sveto mašo. Vsak petek bo tudi priložnost za sv.
spoved, ko bo na razpolago tudi tuj spovednik. Ta petek bo med
nami g. Roman Travar. Večerne maše ob petkih bodo v župnijski
cerkvi.
 Če kdo od starejših in bolnih faranov ne more priti v cerkev,
pa bi želel pred prazniki opraviti sv. spoved in prejeti sv.
obhajilo, naj nam to sporoči. Z veseljem ga bomo obiskali doma.
 Prišla je nova številka Družine.
 Iskren Bog plačaj skupini iz Drožanja in Metnega Vrha, ki je
ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden bo cerkev
očistila skupina iz Florjanske ulice – gornji del.

S V E T E

M A Š E

od 20. do 26. marca 2017
Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 18.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 18.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 18.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 18.00

Sevnica
Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

Sevnica
Sevnica
Sevnica

ob 8.00
ob 10.00
ob 10.00
ob 18.00

NEDELJA,

Sevnica
Šmarje

ob 8.00
ob 9.00

†

26. 3. 2017

Podgorje

ob 8.30

†

4. POSTNA

Sevnica
Zabukovje
Sevnica

ob 10.00
ob 10.00
ob 18.00

†
†
†

Ponedeljek,
20. 3.
sv. Klavdija

Torek,
21. 3.
sv. Serapion
Sreda
22. 3.
sv. Lea
Četrtek
23. 3.
sv. Alfonz
Petek
24. 3.
sv. Katarina
Švedska
Sobota,
25. 3.

Pokojni vrh

GOSPODOVO
OZNANENJE

sv. Evgenija

† Branko Starman in
sorodniki Gračner
za božje varstvo
† 2 Jožeta Kozinc
† starši, stari starši Strnad,
Biderman
† Perc, Omerzel
† Zofija Ganc 7. d.p.p.
† starši Žaberl
† Pepca Jurkovič
po namenu
† Viktor in Boris Kladnik
† Marija Verček
† Jože Jazbec
†
†
†
†

Martin Špan, obl.
Pepi Vovk 30. d.p.p.
Rudi Hrovat obl.

†
†
†
†
†
†

Stjepan Tkalec 7. d.p.p.

Rafko obl., Vesna Prosenik,
Alojz in Jožefa Hlastan

Angela in Karel Šalamon
Janez Vidrih
2 Jožeta Kink, obl.
Marija Kozmus 7. d.p.p.
Terezija Grobovšek, obl.
za farane
Ivanka, Štefka, Stanko,
Marjan
družine Šmit, Gostej,
Zalezina
Ivan Veber, Anton Jazbec
družina Krajnc
Marija Željko

