MIKLAVŽEV
ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
18. nedelja med letom
5. avgust 2018

SVETOST – TUDI ZATE!
Da bi postali sveti, ni treba biti škof,
duhovnik, redovnik ali redovnica.
Pogosto nas obhaja skušnjava, da je
svetost prihranjena za tiste, ki imajo
možnost, da so daleč od vsakdanjih
opravil, da lahko mnogo časa posvetijo
molitvi. Ni res. Vsi smo poklicani biti
sveti, ko ljubimo in ko vsak dan
pričujemo z vsakdanjimi opravili tam,
kjer smo. Ali si posvečen ali posvečena
oseba? Bodi svet tako, da z veseljem živiš svojo podaritev. Ali si
poročen, poročena? Bodi svet tako, da ljubiš in skrbiš za svojo
ženo ali moža, kakor je to storil Kristus za Cerkev. Ali si
delavec? Bodi svet tako, da pošteno in strokovno opravljaš svoje
delo v službi bratom. Si oče, mati, dedek ali babica. Bodi svet
tako, da potrpežljivo učiš otroke hoditi za Jezusom. Ali imaš
oblast? Bodi svet tako, da si prizadevaš za skupno blaginjo ter
postavljaš ob stran osebne koristi.
Ne boj se stremeti kvišku, dovoliti Gospodu, da te ljubi in
osvobaja. Ne boj se prepustiti, da te vodi Sveti Duh. Svetost ti
ne bo ničesar človeškega odvzela, saj gre za srečanje tvoje
krhkosti z močjo milosti. Kakor je rekel Leon Bloy: »V življenju
je samo ena žalost..., ta, da nismo sveti.« /papež Frančišek/
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Obvestila za mesec AVGUST

 Romanje k sv. Roku: v sredo, 15. avgusta, ob
10.00, vabljeni na Gračko goro, kjer bo sv.
maša in procesija z Najsvetejšim, nato pa se
bodo 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!
 V sredo, 15. avgusta, je praznik MARIJINEGA
VNEBOVZETJA. 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. Sveto mašo bo vodil novomašnik Peter Kočevar.
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.
 V četrtek, 16. avgusta je praznik sv. Roka. Sv. maše bodo
pri sv. 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.
 Kot je bilo rečeno, je v našo Salezijansko skupnost prišel
sobrat duhovnik Matild Domić, do sedaj kaplan v župniji
Ljubljana-Rakovnik. Poleg kaplanske službe, bo odgovoren za
Salezijanski mladinski center.
 Do konca avgusta bo v SMC-ju potekalo počitniško varstvo.
 Župnijsko romanje: Župnija Zabukovje bo v soboto 29.
septembra poromala na Trstenik, Brezje, Bled... Več o romanju
bo oznanjeno ob koncu avgusta.
 Župnijsko romanje: Župnija Sevnica bo v soboto 13.
oktobra poromala v Prekmurje. Obiskali bomo škofijsko
romarsko središče Turnišče, Bogojino, Veržej in Mariboržupnija sv. Janez Boska. Prijave v začetku septembra.
 Prijave za novo veroučno leto bomo sprejemali v začetku
septembra.

Deset slamnikov
Kitajska zgodba pripoveduje o desetih
kmetih, ki so nekoč šli po polju. Nenadoma je
vstala silna nevihta in zatekli so se v napol
porušeno svetišče. Bliskanje in treskanje je
prihajalo vedno bliže, strela je udarjala okoli
svetišča. Kmetje so bili na smrt prestrašeni in
bili so prepričani, da jih je nevihta zadela
zato, ker je med njimi velik grešnik, ki ga
hoče strela udariti. Da bi odkrili, kateri je to,
so se dogovorili, da pred vrata postavijo svoje slamnate klobuke:
čigar slamnik vihar najprej odnese, naj bo prepuščen usodi. Brž
ko so položili slamnike pred vrata, je veter enega odnesel in
kmetje so tega nesrečnika pahnili ven. Ko je ta mož zapustil
svetišče, je strela, ki je kar naprej krožila tam okoli, udarila v
svetišče. Tisti kmet, ki so ga izgnali iz svetišča, je bil namreč edini
pravični, zaradi katerega je strela prizanesla svetišču. Tako je
deveterica morala z življenjem plačati svojo brezsrčnost.
(Božo Rustja: Misel za lepši dan)

TEDENSKA OZNANILA
 Danes je 18. nedelja med letom. Ker je prva nedelja v
mesecu smo ob 7.30 vabljeni k molitvi rožnega venca pred
Najsvetejšim. Ob 16.00 bo molitvena ura za duhovne poklice v
župnijski cerkvi. Pri vseh mašah bo darovanje za cerkvene
potrebe.
Prihodnjo nedeljo je 19. nedelja med letom. Ob 11.30 bo sv.
maša pri sv. Lovrencu v Žabjeku.
 Prihodnjo nedeljo bo ob 10.00 sveta maša na Pokojnem vrhu
(v Zabukovju ob 10.00 ne bo svete maše).
 Hvala skupini iz Čanja, ki je ta teden očistila in okrasila
cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti Žurkov dol (tudi
Ostrešje).
 Na voljo je nova številka Družine.
»Človeško dušo lahko primerjamo cvetki, rastoči na trati...
Sonce obseva s svojimi žarki visoko, ponosno cedro, a boža tudi
neznaten cvet ob stezi. Tako razsvetljuje božje Sonce vsako dušo,
najsi bo bogato obdarovana s prednostmi ali pa je majhna in
preprosta.«
(sv. Terezija D. Jezusa)

SVETE MAŠE od 5. do 12. avgusta 2018
Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica

ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00
ob 10.00
ob 10.00
ob 19.00

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

† Janko Beršnjak
† Alojz Teraž

Torek,
7. 8.
sv. Afra
Sreda,
8. 8.
sv. Dominik

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

† za duše v vicah
† za zdravje

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

† Franc Zupan
† pokojni Škoberne, Kožuh, Romih
in Amalija Medvešek

Četrtek,
9. 8.

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

† Ivan Pečnik
† za ozdravitev družinskega debla

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

† Nikolaj Perc
† Mihael Jazbec, obl.

Sobota,
11. 8.

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

sv. Klara

Zabukovje
Sevnica
Podgorje
Šmarje
Pokojni vrh
Sevnica
Žabjek

ob 19.00
ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00
ob 10.00
ob 10.00
ob 11.30

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Sevnica

ob 19.00

NEDELJA,
5. 8.
18. nedelja
med letom
Marija
Snežna

Ponedeljek,
6. 8.

†
†
†
†
†
†

za farane
Ljudmila Špan
za zdravje
Franc Jazbec
pokojni Božič in Kovač
Franc, Adolf, Julijana Jazbinšek
in Marija Zupan

Jezusova
spremenitev
na gori

sv. Terezija
B. od Križa
Petek,
10. 8.
sv. Lovrenc

NEDELJA,
12. 8.
19. nedelja
med letom
sv. Ivana
Šantalska

Franc Klenovšek
Mara Rebernik in pok. Žvegličevi
Ivan Doberšek, 30. dan
Jože Špec
za farane
Franc Vrtačnik, obl. in sorodniki
Andrej in Alojzija Popotnik
po namenu
Martin Požun
Marija Kozinc, obl. in sorodniki
ter Jože Sladič
† Franc Mirt, 7. dan

