MIKLAVŽEV
ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
1. adventna nedelja
3. december 2017

Tistim, kateri bi se radi
odpravili na pot, kateri bi radi poiskali
nove možnosti življenja, nova
temeljna stališča, nova obzorja,
tistim, kateri se ne marajo
sprijazniti s tem, da je pač tako in se
ne da in ni mogoče pomagati,
tistim, kateri bi se radi spremenili in
si razširili svoje obzorje, svoje meje, svojo razgledanost,
tistim, kateri bi radi takšno življenje začeli in ga nadaljevali ter
se prepustili njegovi besedi,
tem je namenjen duhovno bogat adventni čas, ki ga danes
začenjamo.
Naj bo res ta adventni čas, čas notranje prenove, ko bomo
preko osebne molitve, spovedi in dobrih del, svoja srca pripravili na
Njegov prihod za božične praznike. Naj nam k temu pomagajo
dogodki v adventnem času: sv. Miklavž, Brezmadežna, Marija
romarica /Zabukovje/ in božična devetdnevnica, h kateri vabim vse
veroukarje in še posebej letošnje birmance in prvoobhajance.
Naj bo res za nas vse duhovno bogat adventni čas.
Teden Karitas
Zaključujemo teden Karitas pod geslom »Kje
sem doma?«, ki nas vabi, da smo drug drugemu
prijazno zavetje in si dajemo čutiti, da je tudi
župnija naš skupen dom.
Župnijska Karitas ima občasno na voljo hrano za
razdelitev. Ob tej priložnosti vabi vse tiste župljane, ki bi jim
tovrstna pomoč prišla prav, da se oglasijo ali v župnišču ali pa
svoje podatke in kontakte pustijo v nabiralniku Karitas v cerkvi.
Župnija Sevnica, Glavni trg 15, Sevnica; tel.: 07/ 81 61 680, TRR: SI56 0237 9009
2481 667; Jože Brečko, župnik 031/358 027; Jože Zabret, 031 351 955; Ivan Turk 031 358
018; Štefan Vozlič 031 411 753; sevnica.donbosko.si; e-pošta: zupnija.sevnica@salve.si

Ta pomoč ne pomeni, da so prejemniki lačni, pač pa da se trudijo
za vsakdanji kruh in jim ta majhna pomoč pride prav. Veseli bomo
vsakega, ki se bo odzval na to povabilo in hkrati prosimo, da nas
opozorite na koga, za katerega mislite, da bi ga to razveselilo.

Pridi, da pridi
Pridi, da, pridi, moj Bog. Pridi s svojim ognjem in me
razžari, pridi s svojim dihom in me poživi, pridi s
svojo močjo in me vzravnaj, pridi s svojo ljubeznijo in
me napolni z navdušenjem.
Pridi, da, pridi, Bog sveta, pridi v številnih prerokih,
ki izzivajo in ne dopustijo miru. Pridi v Jezusu Kristusu, ki zdravi rane in
vse oživlja. Pridi v vseh ljudeh, ki ljubijo in iščejo mir. Pridi v vseh stvareh,
s katerimi se srečujem, pa vendar ostajajo tuje. Pridi, da, pridi, moj Bog, in
naredi iz tega sveta svoj dom.
/Anton Rotzetter/

Obvestila za mesec DECEMBER
 Biblična skupina ima srečanja: v sredo, 13.
in v torek, 19. decembra, po večerni maši ob
18.30.
 Mlajša zakonska skupina ima srečanje v
sredo 13. decembra ob 19.30.
 Birmanci imajo birmanske skupine v soboto
16. decembra od 10.00 do 12.00.
 V soboto, 16. decembra začenjamo z božično
devetdnevnico. Tudi letos bodo otroci za vsak obisk maše
prejeli ovčko. Obisk je obvezen za birmance in prvoobhajance.
Večerna maša bo v cerkvi. Med mašami bo priložnost za sv.
spoved. Ne odlašajte s sv. spovedjo na zadnje dni. Božična
devetdnevnica bo tudi v Zabukovju.
 V Podgorju in Zabukovju bo priložnost za adventno spoved v
pripravi na Božič na 2. adventno nedeljo.
 Če kdo od bolnih ali starejših faranov za praznike ne more v
cerkev, pa si želi opraviti sv. spoved in prejeti sv. obhajilo, nam
to sporočite. Radi se bomo odzvali vašemu vabilu.
 Na 4. adventno nedeljo nas bo obiskala »Luč miru iz
Betlehema«. Svečke bodo na voljo pri vseh svetih mašah.
 Na praznik Gospodovega rojstva – BOŽIČ bodo sv. maše ob
24.00, ob 8.00, ob 10.00 in ob 18.00. uri v župnijski cerkvi ter

ob 9.00 uri na Grački gori. Ob 14.00 bo sv. maša v Domu
starejših občanov.
 Na praznik sv. Štefana (26. 12.), diakona in prvega
mučenca bodo v farni cerkvi sv. maše po nedeljskem
razporedu. Ob 11.30 bo sv. maša pri sv. Štefanu na Vranju.
Pred mašo bo blagoslov konj.
 Koledniki vas bodo obiskali v torek 26. popoldne in 27.
decembra. Razpored obiska bo objavljen kasneje.

TEDENSKA OZNANILA
 Danes je 1. adventna nedelja – nedelja Karitas in tudi praznik
zavetnika naše župnije, sv. Nikolaja. Nabirka za Karitas bo
prihodnjo nedeljo. Popoldne ob 15.00 bo v kapeli molitvena ura za
duhovne poklice.
 Danes na nedeljo Karitas se zahvaljujem članicam Župnijske
Karitas Sevnica, za njihovo požrtvovalno delo.
 Sv. Miklavž nas bo obiskal v torek zvečer ob 18.00, na
predvečer njegovega godu. Najprej bo sveta maša, nato pa
program z obiskom sv. Miklavža. Danes in jutri je še možno
prijaviti otroke za obdarovanje. Obdarovani bodo tisti otroci, ki
bodo prijavljeni. Zato s sabo prinesite listke, ki ste jih dobili ob
prijavi. V Zabukovju pa bo srečanje s sv. Miklavžem danes
popoldne ob 14.00 v večnamenski dvorani. V Domu starejših
občanov Sevnica pa bo sv. Miklavž v četrtek popoldne ob 16.00.
 V sredo zvečer ob 18.30 ima srečanje starejša zakonska
skupina.
 V petek je praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. Sv.
maše bodo po nedeljskem razporedu v župnijski cerkvi. Pri vseh
mašah bo priložnost za sv. spoved.
 V soboto dopoldne od 9.00 do 12.00 bomo imeli oratorijski dan.
Veroukarji lepo vabljeni.
 V soboto popoldne ob 15.00 bomo imeli duhovno obnovo za
mladino. Animatorji in drugi mladi lepo vabljeni.
 Prihodnja nedelja je 2. adventna. V Podgorju in Zabukovju bo
priložnost za adventno spoved.
 Hvala župnijski Karitas in vsem sodelavcem, ki ste organizirali in
izvedli pletenje adventnih venčkov.
 Iskren Bog plačaj skupini Prvomajske, Kidričeve, Kajuhove
in Taborniške ulice, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev.
Prihodnji teden bo na vrsti Šmarje in Planinska cesta.
 Prišla je nova številka Družine. Na voljo je tudi Marijanski
koledar in Družinska pratika.

SVETE MAŠE od 3. do 10. december 2017
NEDELJA,
3. 12.

Sevnica
Podgorje

1. ADVENTNA,
NEDELJA
KARITAS
sv. Frančišek
Ksaver

Šmarje
Zabukovje
Sevnica

ob 9.00
ob 10.00
ob 10.00

Sevnica
Sevnica

ob 18.00
ob 8.00

Ponedeljek,
4. 12.
sv. Janez
Damaščan
Torek,
5. 12.
sv Saba
Sreda,
6. 12.
sv. Nikolaj
/Miklavž/
Četrtek,
7. 12.

ob 8.00
ob 8.30

18.00

Brezmadežno
spočetje Device
Marije

Sobota,
9. 12.
sv. Valerija

NEDELJA,
10. 12.
2. ADVENTNA
NEDELJA
Loretska Mati
božja

† Joško Kovač
† za zdravje

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

† Franc Logaja
† Miran, Ivan in Marija Brečko,obl.
† Marija Blatnik

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

po namenu
† Karolina in Jože Kolman
† Franc Jazbec

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

† Janko Beršnjak
† po namenu
† Darko Vencelj, obl.

Sevnica

ob 8.00
ob 10.00
ob 10.00
ob 17.00
ob 18.00
ob 8.00
ob 18.00

sv. Ambrozij
Petek,
8. 12.

za farane
† Marija in Franc Kozinc ter starši
Kokošar
v zahvalo in po namenu
† Andrej Krajnc, obl.
† Lojze Oblak, obl. in Marija
Koleto
† Jožefa Špan
† Frančiška Jeler

Pokojni vrh
Zabukovje
Sevnica
Sevnica

Zabukovje
Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje

ob 17.00
ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00
ob 10.00

Sevnica

ob 10.00

Sevnica

ob 18.00

† Ivan Radej
† Ante Podrug, obl., star. Jezernik
po namenu
† Stanka Božič, 7. dan
† Klemen Kovač
† Katarina Špan
† Marija Cvelbar, 7. dan
† Anica in Anton Kragl
† Jožefa Špan, 30. dan
† Matej Božič in vsi pok. Božič
za farane
† Franc Imperl
† Ana in Franc Kožuh, obl.
† za pokojne Cerjak, Gregorčič in
Božič iz Pokojnega vrha
† starši in Darko Jamšek ter
starši Šeme
† Janez, Štefanija in Marija
Motore

