MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
6. nedelja med letom
11. februar 2018

Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto
pripravlja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne
poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe
Cerkve in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike
spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki
petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo
mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.
Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s
kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od
mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna
slovesnost v družini (poroka, pogreb...), post in zdržek odpadeta.
NEDELJSKA OZNANILA:

 Danes je 6. nedelja med letom in svetovni dan bolnikov.
 Na pustni torek ne bo verouka.
 V sredo je PEPELNICA – začetek postnega časa. Sveti maši bosta v
cerkvi. Pri obeh mašah bo obred pepeljenja in priložnost za sv. spoved. Ta
dan je tudi strogi post. Slovenska Karitas nas vabi, da se pridružimo postni
akciji 40 dni brez alkohola, v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo
zaradi alkohola. Na mizicah so na voljo zgibanke, ki jih lahko vzamete.
 Ker zaradi stavke v sredo ne bo pouka, odpade tudi verouk.
 V četrtek bo sestanek za starše birmancev: ob 9.00 ali ob 18.30.
 V petek zvečer po maši vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim.
 Prihodnja nedelja je 1. postna. Ob 11.30 bo sveta maša na Grački
gori.
 V postnem času vabljeni tudi k molitvi križevega pota, ki ga bomo molili
ob petkih po večerni sveti maši in ob nedeljah pred večerno sveto mašo.
Vsak petek bo priložnost za sv. spoved. Večerne maše ob petkih bodo v
župnijski cerkvi.
 Prihodnjo nedeljo se nam bodo pri mašah ob 8.00 in 10.00
predstavili predstavniki humanitarne medicinske odprave na
Madagaskar. Z znanjem, ki so si ga pridobili s študijem, bodo nudili
osnovno zdravstveno oskrbo tamkajšnjim ljudem. Za to odpravo
zbirajo prostovoljne prispevke.

 Iskren Bog plačaj skupini iz Ribnikov, ki je ta teden očistila in
okrasila cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti Žigrski vrh.
 Prišla je nova številka Družine.
SVETE MAŠE od 11. do 18. februarja 2018
NEDELJA,
11. 2.
6. NEDELJA
MED LETOM
Lurška Mati
Božja

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
sv. Rok
Sevnica

ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00
ob 10.00
ob 11.30
ob 10.00
ob 18.00

†
†
†
†
†
†

za farane
v zahvalo
Rudi Hrovat
Marija Krajnc in rodbina
za blagoslov v družinah
za pokojne Grilc in Mešiček
Janez, Marija in Štefanija Motore

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

† pok. iz družine Mirt in Kragl
† Ivan Šmit, 30. dan
† Jožefa Špan

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

† Ivan Radej
† po namenu za verne duše
† Nikolaj Perc

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

Zabukovje
Sevnica

ob 17.00
ob 8.00
ob 18.00

†
†
†
†
†
†
†

Petek,
16. 2.
sv. Julijana

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

† po namenu
† Jože in Milena Koleto, obl.
† za pokojne Plavštajnerjeve

Sobota,
17. 2.
sv. Silvin

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

Zabukovje
Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Gračka gora
Sevnica

ob 17.00
ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00
ob 10.00
ob 10.00
11.30
ob 18.00

† za zdravje
† Anton Jene
† Fanika in Herman Ocvirk ter starši
Kolman
† Stanka Božič
za farane
† pokojni Teraževi
† Breda Šumej, obl.
† pok. družina Budna in Povodnik
† Martina in Kristina Šalamon
† Martin in Marija Gorišek
† Janko Beršnjak

Ponedeljek,
12. 2.
sv. Humbelina
Torek,
13. 2.
sv. Jordan
Sreda,
14. 2.
sv. Valentin
Četrtek,
15. 2.
sv. Klavdij

NEDELJA,
18. 2.
1. postna
nedelja

za verne duše v vicah
Ana, Jože in Janko Božič, obl.
Terezija Vidmar
Martin Divjak
Ivan Grozde
Emilijan Lisec
Marija Cvelbar

sv. Frančišek
Regis Clet
Župnija Sevnica: tel.: 07/81 61 680; Jože Brečko, župnik 031/358 027; Ivan Turk 031/358 018;
Jože Zabret 031/351 955; Štefan Vozlič 031/411 753; sevnica.donbosko.si; e-pošta:
sevnica@salve.si

