MIKLAVŽEV
ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
27. nedelja med letom
7. oktober 2018

ROŽNI VENEC. V tej molitvi
izgovarjamo besede angela,
besede Svetega Duha, besede, ki
jih nikakor niso izumili ljudje,
besede v katerih je zbrana
celotna Izraelova zgodovina,
zgodovina Boga z ljudmi. Novo
pri rožnem vencu je dejansko
samo to, da se pri teh besedah
zadržujemo, da jih ponavljamo,
kajti velike stvari s ponavljanjem
nikoli ne postanejo dolgočasne.
Samo nepomembne stvari
potrebujejo spremembe za
popestritev in jih je treba hitro
nadomestiti s čim drugim. Kar je res veliko, postaja s ponavljanjem
vedno večje. Pri tem pa tudi mi sami postajamo bogatejši in
svobodnejši; v tej čudoviti molitvi se umirimo, ko stopamo v to
velikost, ki nas sprejema vase. Ko se zadržujemo v takšnem
premišljevanju zremo skozi te besede kakor skozi okno na življenje
Jezusa Kristusa, ne le zremo, ampak postajamo njegovi sodobniki.
Jezus postaja naš sodobnik; skupaj z njim hodimo in on hodi z nami;
njegova življenjska pot postaja naša in naša pot postaja njegova.
/papež Benedikt XVI/
Tudi mi si vzemimo čas, tudi po družinah, da bomo poživili
molitev rožnega venca. Če ne celega, pa vsaj kakšno desetko.
Vabljeni tudi v župnijsko cerkev, kjer ga molimo pred vsako sveto
mašo.
Župnija Sevnica, Glavni trg 15, Sevnica; tel.: 07/ 81 61 680, TRR: SI56 0237 9009 2481 667;
Jože Brečko, župnik 031 358 027; Matild Domić, kaplan 040 186 249; Jože Zabret, 031 351
955; Ivan Turk 031 358 018; Štefan Vozlič 031 411 753; sevnica.donbosko.si; e-pošta:
zupnija.sevnica@salve.si

Obvestila za mesec OKTOBRU
 Romanje župnije Sevnica: 13. oktobra.
 Mini oratorij: 13. oktobra, od 9.00 do 12.00.
 Biblična skupina bo imela srečanja v sredo
17. oktobra, po večerni maši ob 19.30.
 Vseslovensko praznovanje misijonske nedelje
bo v Trebnjem, 21. oktobra: 15.00 molitvena ura, 16.00 sveta
maša.
 V torek, 23. oktobra, bo sestanek za starše prvoobhajancev:
ob 9.00 ali ob 19.30, v župnišču.
 25. in 26. oktobra bodo v naši župniji dnevi celodnevnega
češčenja Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.
Vse skupine, ki delujejo v župniji, vabijo nove
člane. Vabljeni ste, da darove, ki jih imate, delite z
drugimi in s tem bogatite sebe in tudi slavite Boga.
 Otroški pevski zbor ima redne pevske
vaje ob petkih, ob 17.00.
 Animatorski pevski zbor ima pevske vaje
ob sobotah ob 18.00.
 Mešani župnijski pevski zbor: pevske
vaje ima ob petkih ob 19.00.
 Ministrantska srečanja so ob sobotah ob
17.00.
 Mladinska srečanja (mladinski verouk) so
ob petkih ob 19.00.
 SMC šport - ob petkih: 15.30-17.00 nogomet osnovnošolci;
20.00-21.00 košarka-odbojka.
 Ob koncu septembra je bil ustanovljen Župnijski pastoralni
svet Sevnica. Ker so volitve članov vsakih pet let in bodo
naslednje leta 2020, sem k sodelovanju povabil nekatere
predstavnike različnih skupin, ki delujejo v župniji. Redne
volitve članov pa bodo čez dve leti.
 Zaradi diskretnosti pri zakramentu svete spovedi bomo zaprli
levi vhod v spovednice.
Zopet je urejen spovedni kabinet in je možna spoved v njem.

 V letošnjem letu obeležujemo 20.
obletnico ustanovitve Salezijanskega
mladinskega centra Sevnica. To
obletnico bomo proslavili 17. novembra
ob 18. uri s prireditvijo v kulturnem
domu Sevnica. Že sedaj vas vabimo,
da si rezervirate to soboto in praznujete skupaj z nami.
TEDENSKA OZNANILA
 Danes je 27. med letom – rožnovenska nedelja. Ker je tudi
prva nedelja v mesecu, vabljeni ob 7.30 k molitvi rožnega
venca pred Najsvetejšim. Popoldne ob 16.00 vabljeni k
molitveni uri za duhovne poklice in srečanju Združenja Marije
Pomočnice. Pri vseh mašah bo darovanje za cerkvene
potrebe.
 Danes za začenja Teden za življenje z naslovom:
»Studencev močnih, čistih sem željan.«
 V petek zvečer ob 20.00 bo Ana Vencelj v SMC-ju
predstavila enomesečno misijonsko izkušnjo v Afriki.
 V soboto gremo na župnijsko romanje. Dopoldne bomo
obiskali škofijsko romarsko središče Turnišče in Plečnikovo
cerkev v Bogojini. V Veržeju bomo imeli kosilo ter ogled
Marijanišča in centa DUO. Nazaj grede pa se bomo še ustavili
v Mariboru, v župniji svetega Janeza Boska. Malica bo iz
popotne torbe. Nekaj mest je še prostih v avtobusu. Lepo
vabljeni. Prijave sprejemamo v župnišču. Odhod: Glavni trg.
 V soboto bo tudi »mini oratorij«, od 9.00 do 12.00.
Vabljeni veroukarji.
 V soboto zvečer ob 19.00 bo v župnišču srečanje z
birmanci in starši.
 Prihodnja nedelja je 28. med letom. Pred drugo sveto
mašo molijo rožni venec molitvene skupine in Združenje
Marije Pomočnice.
 Hvala skupini iz Drožanja in Metnega vrha, ki je ta
teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti
skupina iz Florjanska – gornji del.
 Na voljo je nova številka Družine.

SVETE MAŠE: od 7. do 14. oktobra 2018
NEDELJA,
7. 10.
27. nedelja
med letom rožnovenska
sv. Justina

Ponedeljek,
8. 10.
sv.
Benedikta
Torek,
9. 10.
sv. Dionizij
Sreda,
10. 10.
sv. Danilo
Četrtek,
11. 10.

Sevnica
Zabukovje
Šmarje
Podgorje
Sevnica
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

† Marija Vresk
† Franc Vavtar
† Jožefa in Maks Drstvenšek ter
sorodniki

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

†
†
†
†
†
†

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

sv. Janez
XXIII.

†
†
†
†
†
†

ob 8.00
ob 19.00

†
†
†
†

Sobota,
13. 10.

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

sv. Gerald

Zabukovje

ob 19.00

†
†
†
†

NEDELJA,
14. 10.

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Sevnica

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

sv.
Maksimiljan

28. nedelja
med letom
sv. Kalist I.

za zdravo pamet
Karel Zupančič
Alojz in Milka Gabrič
Elizabeta Jančič
Alojzija in Edvard Filipič
Angela Zupančič

† Marko Avguštin, obl. in Marija
Vresk
† Alfonz Bobek, obl.
† Jožefa Kozinc

Sevnica

Petek,
12. 10.

za farane
Viktor Bohorč, obl.
Ana in Vlado Sušnik
družina Cesar in Stanka Božič
pok. Žičkar, Ocvirk in Golob
Rudi Dolenšek, obl.

Jagrovi in Tone Zemljak
v zahvalo in priprošnjo
Andrej Božič
Jože Brečko, 30. dan

Jože, Marija in Drago Kernc, obl.
Majda Kragl
Jože Sladič
Vinko Špan, obl., rodbina
Jazbinšek in Zakšek
† za farane
† starši Ivan in Tončka Špan
†
† Franc Pajk, obl.
† Albert Piltaver
† Janez, Štefanija in Marija Motore

