13. avgust 2017

MIKLAVŽEV
ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
19. nedelja med letom
»Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!«
(Mt 14, 22-33)

Evangeljski odlomek o Jezusu, ki hodi
po vodi, uporablja različne navedke iz
stare zaveze. V enajstih vrsticah
evangelist Matej navaja več drugih
svetopisemskih zgodb in jih razlaga v
odnosu do Jezusa. Nekateri med nami,
ki sledimo zgolj močni Jezusovi zgodbi,
se starozaveznih pomenov niti ne
zavedamo in jih ne zaznamo. Prvi
poslušalci evangelista Mateja pa so
starozavezne pomene jasno slišali in
zato tudi boljše razumeli pomen Jezusa
in njegovo vlogo v našem življenju.
Matejeva pripoved je sama po sebi
čudovita. S pomočjo omenjenih
podrobnosti povezanih s staro zavezo, lahko veliko lažje prepoznamo
glavno evangelistovo teološko sporočilo: Jezus je Božji Sin in Gospodar
stvarstva. On ostane zvest svojim učencem, ne glede na nevarnosti
valov in strahove, ki jih napadajo. On pride k učencem in jih reši in jih
znova ustvari kot cerkev, kot svoje vstalo telo, kot občestvo bratov in
sester, sinov in hčera našega Boga Očeta. Kot njegovo vstalo telo, ki
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je Cerkev, učenci lahko prepoznavajo, da je v Kristusu izpolnitev in
dopolnitev stvarstva. Po njem je hrepenel Izrael.
Mi smo dediči Matejeve vere. Mi smo tu, ker verujemo, da je Jezus Božji
Sin, ki nas je rešil nas samih in posledičnega uničenja in izničenja. Sredi
vsake nevihte, ki ogroža čolnič našega življenja, Jezus prihaja k nam in
nas vabi k veri, zgrabi nas za roko, ko se utapljamo, spremlja nas na
varno in našim nemirnim življenjskim vodam prinaša svoj božanski in
globok večni mir. Ali se vam ne zdi, da imamo res srečo, da se Jezus ni
nikdar naučil plavati?

MARIJINO VNEBOVZETJE
15. avgust
Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, da je Marija dosegla
polnost življenja v večnosti. To dejanje predstavlja napoved vstajenja mrtvih,
ki ga bomo ob sodnem dnevu deležni vsi ljudje. Marijino vnebovzetje
pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih.
Katoliška Cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in
poklicanost vsake žene. Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi
spomniti tudi na to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot
duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko versko izročilo uči,
da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik pripravlja večno
bivanje. Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja upanje, da je z življenjem
po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika.
Marija je v celoti izročena Bogu Očetu in blesti v sijaju odrešenja, ki ga
je Bog uresničil. Ko gledamo na Devico Marijo, vzeto v nebo, v njej
vidimo prvenec in podobo Cerkve. Znamenje
tolažbe in gotovosti upanja. V njej lahko slavimo
in se veselimo Božje ljubezni do človeka in
veličine odrešenja, ki ga je Bog uresničil. To
odrešenje se bo pokazalo ob svojem času tudi v
vsakem izmed nas. Tako kot se je v Mariji, ki
sedaj posreduje za vse nas. Zaupno se obrnimo k
njej in jo prosimo:

»Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta
Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj
v naših potrebah, temveč reši nas vseh
nevarnosti, o blagoslovljena Devica«.

Romanje k Sv. Roku
V torek, 15. avgusta, ob 10.00, vabljeni na Gračko goro, kjer bo sv.
maša in procesija z Najsvetejšim, nato pa se bomo nekateri romarji
podali peš na pot preko Čanja, Stržišča, Vranja, Dobja, Žabjeka k
cerkvi sv. Roka, kjer bo sv. maša, pete litanije Matere Božje in
blagoslov z Najsvetejšim. Med potjo bo priložnost za pogovor,
molitev in osebno premišljevanje. Malica iz popotne torbe.
Vabljeni!

OZNA NILA
 Danes je 19. nedelja med letom.
 Prihodnjo nedeljo je 20. med letom.
 V torek, 15. avgusta, je praznik MARIJINEGA VNEBOVZETJA
– veliki šmaren. Sv. maše bodo ob 8.00 in 10.00 v župnijski cerkvi,
ob 10.00 na Grački gori, kjer bo sv. maša s procesijo z Najsvetejšim.
Po maši se bomo peš odpravili proti sv. Roku. Ob 18.00 bo sv.
maša pri sv. Roku – romarski shod. V Šmarju ob 9.00 in v
župnijski cerkvi ob 19.00 ne bo sv. maše. Ob 10. uri bo sv. maša
na Pokojnem Vrhu.
 V sredo, 16. avgusta je praznik sv. Roka. Sv. maše bodo pri
svetem Roku ob 7.00, 8.00, 9.00 in sklep romarskega shoda ob
10.00. Po maši bomo zmolili litanije Matere Božje in prejeli blagoslov
z Najsvetejšim. V župnijski cerkvi bo sv. maša ob 19.00.
 V petek, po večerni sv. maši, molitev pred Najsvetejšim v
župnijski kapeli. Vabljeni.
 V SMCju še vedno poteka počitniško varstvo za otroke. Info:
Nejka Jene tel.: 051 388 781
 Prišla je nova številka Družine in Misijonskih obzorij.
 Iskren Bog plačaj skupini iz Drožanja in Metnega Vrha, ki je ta
teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti skupina
iz Florjanske ulice – gornji del.

SVETE MAŠE 13. do 20. avgusta 2017

NEDELJA,
13. 8.
19. MED LETOM
sv. Poncijan
Ponedeljek,
14. 8.
sv. Maksimilijan
Kolbe
Torek,
15. 8.

MARIJINO
VNEBOVZETJE

Sevnica
Podgorje

ob 8.00
ob 8.30

Šmarje
Zabukovje

ob 9.00
ob 10.00

za farane
† Alojzija Krajnc, obl., družine
Krajnc, Rademšek, Selak
† Elizabeta Jančič
† Franc Baumkirher

Sevnica
Sevnica
Sevnica

ob 10.00
ob 19.00
ob 8.00

† Ana in Jožefa Medvešek, obl.
† družina Ahac, Karel Vozelj
† Franc Jazbinšek

Sevnica

ob 19.00

Sevnica
Sevnica
Gr. Gora
Pokojni Vrh
sv. Rok

ob 8.00
ob 10.00
ob 10.00
ob 10.00
ob 18.00
ob 7.00
ob 8.00
ob 9.00
ob 10.00

Sevnica
Sevnica
Sevnica

ob 19.00
ob 8.00
ob 19.00

Petek,
18. 8.
sv. Helena
Sobota,
19. 8.

Sevnica
Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

Sevnica
Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

sv. Janez

Zabukovje
Sevnica
Podgorje

ob 19.00
ob 8.00
ob 8.30

Šmarje
Zabukovje

ob 9.00
ob 10.00

Sevnica
Sevnica

ob 10.00
ob 19.00

Četrtek,
17. 8.
sv. Evzebij

NEDELJA,
20. 8.
20. MED LETOM
sv. Bernard

†
†
†
†
†
†

Rok
Rok
Rok
Rok

Sreda,
16. 8.
sv. Rok

za zdravje

sv.
sv.
sv.
sv.

†
†
†
†
†

Marija Golob
Janko Starič
Zofija Ganc
družini Kranjc in Pavlič
Nataša Štukelj, družini Naglič
in Kolman
Kuk in Colner
po namenu
po namenu
Štefka, Alojz Drstvenšek
Ivanka, Franc ter sorodniki
Motore
Marija Kozmus (Žurkov Dol)
Ivanka Kragl
Ana, Jože, Janko Božič
Pavla Grobovšek, obl.

† Marija Beršnjak
† Ana in Anton Zupančič ter
sorodniki
† Ema Seničar
† Kristina Starič, 7.d.p.p. ter
sestra Katarina
† Trefaltovi iz Klanca
za farane
† Stopar, Kunšek, Bučar, Molan
in svak Slavko
† Franci Kozinc, obl.
† Jože Žnidar, Dušan Trupi,
Lado Grilc
† Janko Beršnjak
† Frančiška in Silvester Lužar, obl.

