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MIKLAVŽEV
ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

»In videl je in veroval.«
(Jn 20, 1-9)

Danes smo radostni zato, ker prvi Jeruzalem ni imel zadnje besede o
Jezusovem življenju. Bog jo je imel. Vse naše smrti v Jeruzalemu in vsa
naša preplašena in tesnobna
potovanja v Galilejo se lahko
končajo z novim življenjem in
svežim začetkom. Skupaj z vsemi
kristjani lahko povabilo Marije
Magdalene apostolom vzamemo
za svoje. V tej veliki noči pojdimo
v Galilejo, kjerkoli in kadarkoli že to
bo. In tam bomo našli Gospoda.
Tam nas čaka in nas bo našel On
sam. Tedaj lahko eksplodiramo
od
radosti
in
zapojemo
vstajenjsko pesem: Kristus je vstal,
Kristus je vstal, iz groba skalnega!
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VELIKA NOČ JE PRAZNIK ODREŠENJA
Velika noč je največji praznik zaradi odrešenja, ki smo
ga bili prejeli. Kristus je odrešil celega človeka. Vstal je
s telesom, kot prvi…V veri dojemamo milost Kristusove
odrešilne smrti in vstajenja. To je sreča, je dar in je
razlog za neizmerno veselje. K nam se še vedno sklanja
in nas nagovarja: v trpljenju, kot Trpeči, ki je vstal; v
veselju, ko nam kaže, da je pravo veselje rojeno le v
podarjajoči se ljubezni. Bodimo odprti za prihode
Vstalega med nas in prepoznajmo ga kakor Marija
Magdalena, ki je vstalega Gospoda prepoznala takoj, ko jo je ogovoril: »'Žena,
zakaj jokaš? Koga iščeš?' Mislila je, da je vrtnar, in mu rekla: 'Gospod, če si ga ti
odnesel, mi povej, kam si ga položil, in ga bom jaz odnesla.' Jezus ji je dejal:
'Marija!' Ona se je obrnila in po hebrejsko rekla: 'Rabuní' (kar pomeni Učitelj) «
(Jn 20,15–16). Želim, da bi vstalega Jezusa, ki nas osebno nagovarja z imenom,
prepoznavali tudi mi. Veselo veliko noč. Kristus je vstal! Družinska cerkev za
veliko noč.
NA POTI V EMAVS
Dva učenca sta bila namenjena v svojo
domačo vas, Emavs. Izgubila sta upanje,
saj je Kristus, v katerega sta položila
ves smisel svojega življenja, umrl. Vstali
Jezus, ki se jima pridruži, vendar ga na
začetku nista prepoznala, a sta sprejela
njegovo družbo in pogovor, jima tiste
dogodke razlaga v luči Svetega pisma.
Potrpežljivo jima vrača vero in zaupanje.
Verjetno smo tudi mi kdaj podobni tema
učencema, ko postanemo malodušni in
nam zmanjka upanja, ko smo razočarani
nad stvarmi in dogodki, ki se nas dotaknejo. Če si takrat pustimo
pomagati, bomo tudi mi spoznali smisel vsega tega. Potrebno je
Gospodu odpreti svojo dušo. Kajti z njim vedno prideta veselje in želja,
da ponovno začnemo znova, kot učenca, ki sta »še tisto uro vstala in
se vrnila v Jeruzalem« …Toda moramo si pustiti pomagati in biti
pripravljeni ubogati nasvete, ki jih prejmemo. V našem okolju je še
veliko razočaranosti in teme. Poslanstvo kristjana je, da nadaljuje
Jezusovo poslanstvo. Tega lahko opravljamo samo skupaj z
Njim. Zato je naša molitev: »Ostani z nami, kajti proti večeru gre!«
Ostani z nami, kajti brez tebe živimo v temi in naše življenje je brez

smisla. Brez tebe smo zmedeni in izgubljeni. S teboj pa ima vse nov
smisel. Pomagaj nam, da bomo zvesti in da bomo znali pozorno
poslušati dober nasvet tistih oseb, po katerih ti vstopaš v naše
nenehno potovanje k tebi!
Kakšna škoda bi bila, če ne bi znali »zadržati« Gospoda, ki se nam želi
pridružiti na poti našega vsakdanjega romanja!

OZNANILA
 Danes je praznik Gospodovega vstajenja – VELIKA NOČ.
Procesija z vstalim Zveličarjem bo ob 6.30 po običajni poti in nato
sveta maša. Sv. maše bodo v župnijski cerkvi še ob 10.00 in ob
19.00. V domu starejših občanov bo maša ob 14.00.
 Prihodnjo nedeljo je 2. velikonočna nedelja – BELA nedelja in
nedelja božjega usmiljenja. Ob 9. uri bo sv. maša pri sv. Ani v
Šmarju. Ob 11. uri bo sv. maša pri sv. Juriju na Trnovcu.
 V ponedeljek je velikonočni ponedeljek. Sv. maše bodo v župnijski
cerkvi po nedeljskem razporedu. Vabljeni tudi v Emavs na
Šmarčno, kjer se bomo srečali s farani iz Boštanja. Ob 11.00 se
dobimo na Kompolju. Od tam se bomo podali peš na Šmarčno, kjer
bo kratko bogoslužje. Malica iz popotne torbe.
 Iskren Bog plačaj vsem, ki ste kar koli prispevali, da je današnje
praznovanje lepo potekalo in da smo mogli doživeto obhajati
velikonočno tridnevje: Hvala vsem, ki ste očistili in okrasili cerkev in
Božji grob; hvala pevskemu zboru za sodelovanje pri bogoslužju,
hvala ministrantom, bralcem in vsem, ki ste z molitvijo spremljali
bogoslužje v velikem tednu. Posebna zahvala še trpečim in bolnim
faranom, ki svoj križ darujejo za našo župnijo.
 V petek po večerni maši vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim.
 V petek, 21. aprila, se bodo letošnji birmanci odpravili na
birmanski vikend v Podbočje. Vrnejo se v nedeljo.
 Ta teden bo spet reden verouk – razen v ponedeljek.
 Iskren Bog plačaj skupini iz Orehovega, ki je ta teden očistila in
okrasila cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti skupina iz Pečja.

SVETE MAŠE
od 17. do 23. aprila 2016
Sevnica
Ponedeljek,
17. 4.
sv. Simon
Torek,
18. 4.
sv. Evzebij
Sreda
19. 4.
sv. Leon
Četrtek
20. 4.
sv. Teo
Petek
21. 4.

ob 8.00

Sevnica
Zabukovje

ob 10.00
ob 10.00

†
†
†
†

Sevnica
Sevnica

ob 19.00
ob 8.00

†
†

Sevnica
Sevnica

ob 19.00
ob 8.00

†
†

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

† Stjepan Tkalec, 30.d.p.p.
† Franc Jazbinšek, 30.d.p.p.
† Marija Imperl

Sevnica

ob 19.00

Sevnica
Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

Sevnica
Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

Zabukovje

ob 19.00

sv. Konrad
Sobota,
22. 4.
sv. Hugo
NEDELJA,
23. 4.
BELA
NEDELJA
sv. Jurij

Sevnica
Podgorje

ob 8.00
ob 8.30

Sv. Ana

ob 9.00

Zabukovje
Sv. Jurij
Sevnica

ob 10.00
ob 11.00
ob 10.00

Sevnica

ob 19.00

Marija Golob, 7.d.p.p.
Rudi Hrovat
Marija, Franc Stopar
rodbine Jazbinšek, Zakšek,
Špan
Marija Kozmus, 30.d.p.p.
družine Završnik, Pevec,
Jože Zupančič
Vida Beršnak in starši
Janez Motore

† Katarina Špan, obl.
† Marija in Herman Kočevar
po namenu
† Vovk Gornik Stanka
† Urška, Antonija, Jože
Srpčič, Slavica Povh
† Alfonz Bobek
† Jože Drnovšek, starši
Kolman in Ana Šeme
† Marija in Karel Jazbinšek,
obl.
za farane
† Viktor Krenčič in družina
Zagode
† Milka, Stanko Svenšek in
sorodniki
† Ivan, Ana Zorko
† Franc, Nada Žveglič
† Cvetka, Karel in starši Oblak,
Klanšek, Ivačič
† Jožef in Albin Suhodolčan

