MIKLAVŽEV
ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
Jezusov krst
7. januar 2018
Mladega fanta so mučila vprašanja:
»Ali bi se mogel izogniti trpljenju? Kako je
mogoče priti do sreče in nikoli ne trpeti?«
Neke noči je imel sanje. Ko je prišel v
svojo sobo, je v kotu zagledal dve vreči,
obe čisto polni. Na eni je pisalo »sreča« na
drugi pa »trpljenje«. Vrečo, na kateri je
pisalo »sreča«, je fant hotel obdržati in
odnesel jo je v sosednjo sobo ter jo zaklenil, vsebino vreče z
napisom »trpljenje« pa je sklenil razmetati naokoli. Tako se bo, je
mislil, rešil trpljenja in ohranil samo srečo. Toda bolj ko je bila
vreča s trpljenjem prazna, bolj se je fant počutil nesrečnega in
nezadovoljnega. Ko je bila vreča popolnoma prazna, je komaj še
mogel priti v sobo, kamor je spravil vrečo, ki je vsebovala srečo. Ko
je odprl vrata, je prebledel, ko je videl, da je vreča popolnoma
prazna. »Nekdo mi je ukradel srečo!« je dejal in se zgrudil na tla.
Tedaj se mu je prikazal angel in ga poučil: »Tvoje sreče nihče ni
ukradel. Ti sam si jo razmetal okoli. Trpljenje in sreča sta dve
podobi iste resničnosti. Ne moreta obstajati ena brez druge. Kdor
zavrača trpljenje, zavrača tudi srečo!«
PRIPRAVA NA ZAKON – za zaročence
- sreda, 14. 3. in 21. 3. ob 19.30h, Boštanj
- sreda, 9. 5. in 16. 5. ob 19.30h, Sevnica
Zaradi narave dela se je na srečanje potrebno
prijaviti! Po končanih srečanjih boste prejeli potrdilo o pripravi na
zakon. S tem potrdilom se lahko oglasite pri domačem župniku za
urejanje poročnih listin. (tel.:031/665 483)
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PRIPRAVA NA SVETI KRST – za starše in botre
- petek, 16. 3. ob 19.30h, Sevnica
- petek, 20. 4. ob 19.30h, Boštanj
- petek, 18. 5. ob 19.30h, Sevnica
(Na srečanju boste prejeli potrdilo o pripravi
na krst. S tem potrdilom se lahko prijavite za
krst otroka.)
PREGLED PASTORALNEGA DELA V ŽUPNIJI SEVNICA IN
ZABUKOVJE ZA LETO 2017
 KRSTI
Milost sv. krsta je v naši župniji prejelo 39 otrok; od tega 19
dečkov in 20 deklic, (leto prej 36).
 POROKE
Zakrament svetega zakona je prejelo 8 parov (leto prej 11).
 POGREBI
V letu 2017 smo cerkveno pokopali 59 faranov; 33 žensk in 26
moških (leto prej 52 faranov). Najstarejši moški je bil rojen 1923,
ženska 1916. Najmlajši moški je bil rojen 1961 in ženska 1970.
 PRVO SV. OBHAJILO IN SV. BIRMA
Zakrament sv. obhajila je prejelo 35 otrok (leto prej 34).
Zakrament sv. birme je bil podeljen 33 mladim (leto prej 31).
ŽUPNIJA ZABUKOVJE:
- Zakrament sv. krsta je prejelo 7 otrok; 5 fantov, 2 deklici (leto
prej 3).
- Zakrament sv. zakona; 0 parov (leto prej 3).
- Pogrebov je bilo 10; 5 moških in 5 žensk (leto prej 6).

Obvestila za mesec JANUAR
 Šola animatorjev v Veržeju: 12. do 14.
januar.
 Mlajša zakonska skupina ima srečanje v
četrtek, 18. januarja, ob 19.30.
 Vabilo za vse samske osebe, ločene
(razvezane) in tudi ovdovele osebe na družabno
in duhovno srečanje. Srečanje bo v torek 16. januarja ob 18.00,
v župnišču Leskovec. (obvezna prijava, tel.: 051/423 092)

 Birmanci imajo birmanske skupine v soboto 27. januarja, od
19.00 do 20.00.
 Praznovanje sv. Janeza Boska: oratorijski dan, sobota 27. 1.
(9.00-12.00). Več bo objavljeno v nedeljskih oznanilih.

TEDENSKA OZNANILA
 Danes je praznik Jezusovega krsta. Popoldan ob 15. uri vabljeni
k molitveni uri za duhovne poklice v župnijsko kapelo.
 V sredo bo srečanje duhovnikov savskega naddekanata z g.
škofom Stanislavom. Ob 9.30 bo molitev rožnega venca in ob
10.00 sv. maša v farni cerkvi. Vabljeni k sveti maši. Maše ob 8.00
ne bo.
 V soboto bo izlet za vse, ki so sodelovali v letošnji Koledniški
akciji. Odhod bo v soboto ob 8.30.(Boštanj-črpalka).
Prihodnja nedelja je 2. nedelja med letom.
 Ta teden je zopet redni verouk.
 V župnijski pisarni sta še na voljo Marijanski koledar in
Družinska pratika.
 Prišla je nova številka Družine.
 Prosimo vas, da čim prej poravnate naročnino za verski tisk:
Družina: 101,40€; Ognjišče: 32€. Lahko pa verski tisk prejemate
tudi po pošti.
 Iskren Bog plačaj skupini iz Drožanske ulice, ki je ta teden
očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti Naselje
heroja Maroka.

»Delajte dobro vsem, slabega nikomur.
Ob koncu življenje bomo obrali sadove naše
dobrote.«
»V odnosu do Boga naj te vodi vera, v
odnosu do bližnjega ljubezen, v odnosu do
samega sebe ponižnost.«
»V pogovoru bodi tak, da bodo vsi, s
katerimi govoriš, postali tvoji prijatelji.«
»Vsaka beseda naj nosi pečat ljubezni.
Blagost v govorjenju, delovanju, pri opozarjanju
pridobi vse in doseže vse.«
»Človek je rojen za delo in samo tisti, ki dela z ljubeznijo in
zagnanostjo, čuti, da je tudi trud lahak.«

SVETE MAŠE od 7. do 14. januar 2018
NEDELJA,
7. 1.
JEZUSOV
KRST
Ponedeljek,
8. 1.
sv. Severin
Torek,
9. 1.

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica

ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00
ob 10.00
ob 10.00

Sevnica
Sevnica

ob 18.00
ob 8.00
ob 18.00

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

Sevnica

ob 10.00

sv. Hadrijan
Sreda,
10. 1.
sv. Gregor
Niški
Četrtek,
11. 1.

ob 18.00

†
†
†
†
†
†
†
†

za farane
Andrej Špan in sorodniki
Štefka Gnetič, obl.
Jože Špec, 30. dan
Vinko Strle, Slavko in Amalija
Vidmar
Terezija Drstvenšek in sorodniki
Pepca Šmit
po namenu
Janez in Štefanija Motore, obl.

† Ema Seničar
† Marija, Anton in Stanko Strlekar
ter Marija Zupan
† Terezija Vidmar
† starši Dobrišek in brat ter
družina Rozmarič
† Angela Kovač, obl. in Anton Kov.
† Alojzija in Edvard Filipič
† Avgust in Marija Žibret
† Anton Jene
† Ivanka Kragl

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

† Antonija Žibert
† Alenka Tomažin, obl. in Fanika
† Ivan Radej

Sobota,
13. 1.

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

sv. Veronika
Milanska

Zabukovje

ob 17.00

†
†
†
†

NEDELJA,
14. 1.

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje

ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00
ob 10.00

za farane
† Teraževi, Gostejevi, in Zalezina
† v zahvalo za zdravje in blagoslov
† Jožefa Krajnc, obl.

Sevnica

ob 10.00

Sevnica

ob 18.00

† za pok. Jazbečeve iz Šeteja in
Jazbečeve iz Ledine
† Tone Andolšek

sv. Pavlin
Oglejski
Petek,
12. 1.
sv. Tatjana

2. NEDELJA
MED
LETOM
sv. Odon

Marija Blaznik-Krejan
Marija in Anton Mlakar
Franc Požun, 30. dan
starši Kobal in družina Draksler

