10. september 2017

MIKLAVŽEV
ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
23. nedelja med letom
»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem

jaz sredi med njimi.«
(Mt 18, 15-20)

Ob takih ali podobnih trenutkih premišljujemo, kaj naj rečemo, kako naj se
zahvalimo, poslovimo... Besede pa večkrat ne povedo vsega, kar čutimo v
srcu, prevečkrat besede ostanejo prazne. V teh dneh sem prebiral črtice
našega pisatelja Ksaverja Meška. Črtica »Slovo« me je nagovorila, mogoče bo
tudi vas.
Ksaver Meško – SLOVO /odlomek/
…Stopal je po ozarah dalje in dalje, vse svoje njive – da danes njegove, zdaj
ne več – je hotel še videti, v mislih in s pogledi se jim zahvaliti za njihovo
zvestobo in pomoč, blagosloviti jih.
Na koncu svojega sveta se je ustavil. Tam je bila zorana njiva, rjava, čakajoča
sejalca in semen. Stopil je nanjo, šel po grudah, ki so se mu pod koraki drobile,
kakor bi mu hotele narediti pot zložnejšo, ko je stopal po njih tolikokrat s težkim
korakom, nad oralom sključen, z močno roko držeč in ravnajoč plužnice, da
se je lemež zarezoval globoko v zemljo in so se brazde v naglici valile v stran,
kako bi se hotele umakniti neusmiljenemu rezilu. A danes, glej, stopa čeznje
mirno, dober prijatelj. Ustavil se je sredi njive. Oziral se je na vse strani, tako
počasi in tehtajoče kakor poprej po sobi doma. In je nagnil glavo nekoliko
proti gozdu na hribu ob njivi, kakor bi skušal doumeti, kaj mu poje kos,
najneugodnejši vseh pevcev, ki mu je pel tolikokrat, ko so v padajočem mraku
utihnili in pospali že vsi drugi drobni pevci.
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Pobožno, kadar je v nedeljo stopil v cerkev – še pokropil bi se, če bi imel
blagoslovljeno vodo pri roki – se je odkril, si počasi pogladil lase s čela in v tihi
molitvi, kakor pri veliki maši, govoril: »Mnogo si zahtevala od mene, o zemlja,
mnogo truda in potu, vendar si mi bila dobra: dajala si življenje meni in mojim
– zahvaljena bodi. Dajaj živež tudi mladima, da ne bo pomanjkanja in gladu
v Korenovi hiši. Bog te blagoslovi!«
Dvignil je nekoliko glavo, pomežiknil proti soncu, ki je viselo že nizko nad
daljnimi gorami: »Grelo si me dostikrat, sonce božje, hudo me tudi peklo, ko
sem delal in se trudil na teh njivah. Vendar si mi bilo dobro: dajalo si rast
posevkom, zorelo se seme – zahvaljeno bodi! Sij tudi mojim mladim, zori jim
vsakdanji kruh, dar božji!«
Višje je dvignil glavo, pogledal proti nebu: »In ti, Oče nebeški, si blagoslavljal
moje delo: soncu si dajal sijati, nebu dal deževati, pošiljal si veter in dajal mirno
vreme. In če si poslal kdaj točo, si mi dal tudi moč, da nisem obupal, ampak
sem šel po prvi žalosti z novo močjo na delo in z novim upanjem. Zahvaljen za
vse, dobri Bog! Pomagaj še mojim mladim, blagoslovi jih, kakor si blagoslavljal
mene in moje delo, blagoslavljaj jim dom polja, njih delo…. In kadar me
pokličeš, glej tvoje delo sem dokončal – bodi mi tudi v večnosti dober in
milostljiv….«
Tako je stal sredi polja z odkrito glavo, z vdanimi očmi; in zahajajoče sonce mu
je oblivalo sive lase in resno, a mirno obličje z zlatimi žarki. Počasi je nagibal
glavo na stran, čelo nabral v gube, oči nekoliko priprl, kakor bi napeto
poslušal, pričakujoč odgovora iz večnosti…..
Kos v gozdu je za trenutek prenehal, kakor da bi bil tudi prisluhnil daljni
skrivnostni pesmi…
Vinko Štrucelj, bivši župnik

VEROUK 2017 – 2018
Navedeni urnik je začasen in velja samo za vpis, ki bo potekal
v tednu od 18. do 22. septembra po naslednjem razporedu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

razred
razred
razred
razred
razred
razred
razred
razred

sreda, 20. 9.
sreda, 20. 9.
ponedeljek, 18. 9.
torek, 19. 9.
ponedeljek, 18. 9.
četrtek, 21. 9.
torek, 19. 9.
četrtek, 21. 9.

ob
ob
ob
ob
ob
ob
ob
ob

13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30

in
in
in
in
in
in
in
in

ob 16.00. uri
14.30 in 16.00 uri
ob 16.00. uri
16.00 uri
16.00 uri
16.00 uri
14.30 in 16.00 uri
14.30 in 16.00 uri

Prosimo, da na vpis otrok 1. 2. in 3. razreda pridejo starši.
Natančen urnik bo objavljen po vpisu.

OZNA NILA
 Danes je 23. nedelja med letom. Pri drugi maši bo umestitev
novega župnika Jožeta in slovo dosedanjega župnika Vinka. Po maši
bo v Miklavževi dvorani pogostitev za vse. Lepo vabljeni. Hvala
»Aktivu kmečkih žena Sevnica« za darovane dobrote in pripravo
pogostitve.
 Danes popoldne ob 15.00 vabljeni v Ljubljano na Rakovnik na
jesenski romarski shod. Somaševanje bodo vodili trije salezijanski
zlatomašniki.
 Danes popoldne ob 16. uri bo sv. maša pri kapelici na Bečku.
 V četrtek je praznik Povišanja sv. Križa in v petek god
Žalostne Matere božje. Vabljeni k sveti maši.
 V četrtek zvečer, ob 19.30, bo srečanje Župnijskega
pastoralnega sveta Zabukovje in ključarjev, v župnišču na
Zabukovju.
 V petek, po večerni sv. maši bo v župnijski kapeli molitev pred
Najsvetejšim. Vabljeni!
 V soboto bo srečanje mladih v Stični. Prijave na facebook-u.
Odhod avtobusa bo ob 7.30 pri avtobusni postaji. Mladi lepo vabljeni.
 Z vpisom k verouku bomo začeli prihodnji ponedeljek,
18. septembra.
 Prihodnja nedelja je 24. med letom. Ob 11.30 bo sveta maša na
Grački gori.
 Osrednja slovesnost ob letošnji Slomškovi nedelji bo v
Zavodu blaženega Antona Martina Slomška v Mariboru. Ob
15.00 bo molitvena ura in ob 16.00 somaševanje slovenskih škofov
in duhovnikov, ob navzočnosti romarjev iz domovine in zamejstva.
 Prišla je nova številka Družine.
 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 10. do 17. septembra 2017

NEDELJA,
10. 9.
23. MED LETOM
sv. Nikolaj

Ponedeljek,
11. 9.
sv. Prot in
Hijacint
Torek,
12. 9.
Marijino ime
Sreda,
13. 9.
sv. Janez
Četrtek,
14. 9.
Povišanje sv.
Križa
Petek,
15. 9.
Žalostna Mati
božja
Sobota,
16. 9.
sv. Kornelij
NEDELJA,
17. 9.
24. MED LETOM
sv. Hildegarda

Sevnica
Podgorje
Šmarje

ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00

za farane
v zahvalo
Marija in Franc Pinoza ter
Kozinčevi
Boštjan, obl. in Božičevi (iz Dola)
Justina, Ferdinand Kragl
Janez Vidrih ter za
obiskovalce kapele
Matilda in Jože Medvešek ter
Požunovi
Špec in Drstvenšek

†

Zabukovje
Sevnica
Beček

ob 10.00
ob 10.00
ob 16.00

†
†
†

Sevnica

ob 19.00

†

Sevnica

ob 8.00

†

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica
Sevnica

ob 19.00
ob 8.00

† Ivanka Kralj, 7.d.p.p.
† Štefan Vovk

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

† Kristina Starič
† Maja Blaznik Krejan, 7.d.p.p.
† Jože Vovk

Sevnica

ob 19.00

Sevnica
Podgorje
Sevnica

ob 8.00
ob 18.00
ob 19.00

† Boštjan in družina Božič
† Mihael Zeme

† Franc Drobne, 7.d.p.p.
†
†
†
†
†

Ana Radi
Marija Blatnik, 7.d.p.p.
Janez Kamnikar, 30.d.p.p.
družina Beršnjak
družina Mastnak in Vinko
Veber, obl.
† Terezija in Ivan Kovač

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Zabukovje
Sevnica
Podgorje
Šmarje

ob 19.00
ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00

† Marjetka Remih, obl.
za farane
† Angela Pajk in sorodniki
v zahvalo

Zabukovje
Sevnica
Gr. gora

ob 10.00
ob 10.00
ob 11.30

Sevnica

ob 19.00

† Kožuh, Prelogar, Žveglič
† Anton Teraž, obl.
† Angela in Jože Mirt ter
Antonija in Janko Levstik
† Franc Jazbinšek

