16. julij 2017

MIKLAVŽEV
ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
15. nedelja med letom
»Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso

videli.«
(Mt 13, 17)

Pred nami je znana in nekoliko nenavadna prilika o sejalcu, ki na široko
razmetava seme. Pri tem se ne ozira, na kakšno podlago seme pada. Kaže,
da ima semena na pretek. To mora biti bogat človek! Zgodba je nenavadna
zato, ker je prilika – način modrostnega učenja, ki
ga je Jezus tako rad uporabljal - z lastno notranjo
logiko, ki na slikovit način opisuje stvarnost.
Jezusove prilike so nekakšno seme, ki ga Jezus seje,
in to rad počne; drugo je, kaj z njegovim naukom
počnejo njegovi poslušalci. Nekateri se navdušijo, a
jih navdušenje hitro popusti, ker so nekoliko
trdovratne in okorne narave. Drugi spet Jezusov
nauk z veseljem sprejmejo, a so njihove skrbi in
težave glasnejše in njihovo poslušanje ne obrodi
sadu. Nekateri poslušajo bolj površno in to kar so
slišali hitro izgine, se pravi, slišali so, a so bili s srcem nekje drugje. Nekateri pa
Jezusov nauk sprejmejo in obrodijo sadove. Skratka, Jezus vsem in vsakomur
ponuja roko, vendar je odgovor pri poslušalcih – ali sporočilo sprejmejo ali ne.
Prilike so način, ki poslušalce spodbuja k sodelovanju. Ker Jezus v svojem delu
in učenju kaže na svojega očeta, na Boga, na ta način kaže tudi na božji
odnos do človeštva. Bog je neverjetno radodaren in želi s svojim blagoslovim
širiti med ljudmi svoje kraljevanje. A ljudje smo pač ljudje in se za to zmenimo
ali pa ne. Jezus obljublja tistim, ki so odprti za njegov nauk, božji blagoslov in
blagostanje, ki pripada ne samo zemeljskemu kraljestvu, temveč tudi
univerzalnemu, to je Nebeškemu, katerega dostopnost je med ljudi prišel
oznanjat on sam.
Župnija Sevnica, Glavni trg 15, Sevnica; tel.: 07/ 81 61 680, TRR: SI56 0237 9009
2481 667; Vinko Štrucelj, 041/716 939; Jože Zabret, 031 351 955; Primož Korošec 041 691
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DOTIK NEBES
ORATORIJ 2017
Ob koncu oratorija se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste nam na kakršen koli način pomagali pri izvedbi letošnjega
oratorija. Hvala vam za trud, namenjen čas, materialna in finančna sredstva in vse molitve, spodbude in
pohvale, ki nas ženejo naprej in nam dajo vedeti, da je ves naš trud viden in poplačan.
Še posebej bi se zahvalili Marjani Sladič, Majdi Dolenšek, Tatjani
Vrtovšek, Poloni Kozinc, Robertu Orešku Vanji Jazbec, Lekarni pod
Svetim Rokom, Avtobusnim prevozom Weber, Kopitarni, MirtToursu,
Radeče Papir Nova, Okulistiki Meh, Gostilni Janc, Tadeju Košmerlu
s.p., Krajevni skupnosti Sevnica in Občini Sevnica.
Animatorji

»MOJ DAR BOGA SLAVI ZA VSE PREVOŽENE POTI«
Vsi smo danes še kako vezani na prometna sredstva. Krištofova nedelja
nas vsako leto v juliju poveže v skupni molitvi in prošnji k nebeškemu
Očetu, da bi nas vse na priprošnjo sv. Krištofa varoval pri vseh vožnjah
na vseh poteh našega življenja. Vozniki, pa tudi drugi, ob tej priložnosti
namenijo svoj dar za srečno prevožene kilometre.
Kako mogočen je ta dar in kako rešilen za naše misijonarje in ljudi v
tretjem svetu, zgovorno pričajo vozila, sad te akcije Miva. Krištofova
nedelja nas tako povezuje z božjo dobroto in
božjim varstvom. Naša dobrota pa objema
misijonarje in ljudi v misijonskih deželah.
Naj vas geslo Mivine akcije Moj dar Boga
slavi za vse prevožene poti vsako leto spomni
na lepe trenutke v vašem avtu in srečno
prevožene poti. Obenem pa naj poživi vašo
solidarnost s tistimi, ki jim bo vaš dar za misijonsko vozilo rešil življenje
in vrnil zdravje, omogočil pot v šolo, do misijona, pripeljal misijonarja do
ljudi, ki ga željno pričakujejo misijonarja, zvozil gradbeni material za
cerkev, šolo, dispanzer. Naj vas akcija MIVA nagovori, da boste ob prošnji
za srečno vožnjo z veseljem darovali tudi za misijonska vozila.
Hvala za vaš dar za misijonska vozila.
Bog daj srečno vožnjo vam in našim misijonarjem.

OZNANILA
 Danes je 15. nedelja med letom. Ob 11.30 bo sv. maša pri sv.
Marjeti na Pečju.
 Prihodnjo nedeljo je 16. med letom. Ob 9.00 bo maša pri sv.
Ani, zato maše v Šmarju ne bo.
 Prihodnja nedelja je tudi Krištofova. Skupaj se bomo priporočili
za varno in srečno vožnjo. Pri vseh mašah, pri katerih bomo
molili tudi za naše misijonarje, bo blagoslov vozil. V iskreni
prošnji za srečno vožnjo in v zahvalo za vse srečno prevožene
kilometre, namenite svoj dar za nakup novih vozil, ki bodo sporočala
vašo dobroto in reševala življenja. Bog naj vam na priprošnjo
svetega Krištofa stoterno povrne!
 V petek, po večerni sv. maši bo v župnijski kapeli molitev pred
Najsvetejšim. Vabljeni!
 Iskren Bog plačaj animatorjem, ki so v teh dneh lepo in zavzeto
vodili letošnji Oratorij. Hvala tudi g. kaplanu Primožu in bogoslovcu
Damjanu za vodstvo in pomoč pri oratoriju.
 V SMCju še vedno poteka počitniško varstvo za otroke. Info:
Nejka Jene tel.: 051 388 781
 Prišla je nova številka Družine.
 Iskren Bog plačaj skupini iz Prvomajske, Kidričeve, Kajuhove in
Taborniške ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden
bo na vrsti skupina iz Šmarja in Planinske ulice.

SVETE MAŠE
od 17. do 23 julija 2017
Ponedeljek,
17. 7.

Sevnica

ob 8.00

sv. Aleš
Torek,
18. 7.

Sevnica
Sevnica

ob 19.00
ob 8.00

† Marija Zupan
† Štefan Vovk

Sevnica

ob 19.00

po namenu

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Zabukovje
Sevnica
Podgorje
Sv. Ana

ob 19.00
ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00

† Marica Jazbec, obl.
za farane
† Vid Kunšek, obl.
† Marija Golob

Zabukovje
Sv. Jurij

ob 10.00
ob 11.00

† Alojz Horjak in rodbina
† Ivan Jazbec

Sevnica

ob 10.00

† Anica in Stanko Šeme ter
sorodniki

Sevnica

ob 19.00

† Marija in Ana Rušnov

sv. Simon
Sreda,
19. 7.
sv. Arsenij
Četrtek,
20. 7.
sv. Marjeta
Petek,
21. 7.
sv. Lovrenc
Sobota,
22. 7.
sv. Marija
Magdalena
NEDELJA,
23. 7.
16. MED
LETOM
sv. Brigita
Švedska

† Jože in Marija Remih ter
Neža in Martin Krevelj

† Jože Vovk
† Janko Kragl
† Elizabeta Jančič
† Ljudmila Zeme, 30.d.p.p.
† Jožefa Suhodolčan
† Ivanka Kragl, 30.d.p.p.
v čast in priprošnjo Srcu
Jezusovemu
† Marija in Anton Mlakar

