MIKLAVŽEV
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Župniji Sevnica in Zabukovje
31. nedelja med letom
4. november 2018
Vice – nova priložnost
Vice so namreč od Boga milostno podarjena
možnost, ki jo Bog daje človeku, da v smrti
dokončno dozori. Vice so – kakor vsako
napredovanje – boleč proces. To je proces, v
katerem človek uresniči vse svoje možnosti in se
očisti vseh madežev iz svojega življenja; osvobodi
se odtujenosti, ki je lastna grehu in v katero so ga
vlekli zgodovina greha s svojimi posledicami (in to
tudi po odpuščanju krivde) ter mehanizmi slabih
navad, ki se jih je v teku življenja nabral. Vice ne
morejo spremeniti temeljne odločitve, ampak so dokončna priprava na
srečanje z nadvse svetim Bogom, na katerega je bilo človekovo življenje v
temeljni usmeritvi naravnano.
Resničnost vic je vseskozi veselo oznanilo, saj nam govori o Božji
ljubezni, ki izžge iz nas vse tisto, kar nas ovira, da bi postali posoda, v
katero bi mogel položiti svoje darove, še več, samega sebe. Vice nam
vlivajo upanje, da bo Bog sprejel našo majhnost, nepopolnost,
nedovršenost, da bi nas preoblikoval v bitje, kateremu se bo mogel
popolnoma podariti!
Mislim, da se verniki dobro zavedajo povezanosti Božjih otrok.
Duše v vicah imajo za seboj celo armado ljudi, ki jih podpirajo z
molitvijo, jim pomagajo v boju. Naša molitev in daritev svete maše sta
dva zelo pomembna načina, kako vstopamo in ostajamo z njim v stiku,
izražamo našo solidarnost, ki je izraz hvaležne ljubezni. Nauk o vicah ima
predvsem socialni pomen; izraziti nam hoče, da duše ne dosežejo svojega
cilja osamljene, temveč povezane s celotnim Kristusovim skrivnostnim
telesom, s pomočjo priprošenj in molitev vernikov in svetnikov.
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Molitev za imenovanje novega škofa
O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo.
Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji
pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj,
zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel.
Naj uči z zgledom svoje osebnosti,
nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju in odkrivati znamenja
časa. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Očenaš. Zdrava Marija.

Obvestila za mesec NOVEMBER
 Mini Oratorij bo v soboto, 10. novembra, od 9.00
do 12.00. Veroukarji lepo vabljeni.
 Zakonska skupina ima srečanje v sredo, 7.
novembra, ob 19.30.
 Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta Zabukovje:
26. 11. ob 19.00.
 Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta Sevnica: 29. 11. ob 18.30.
 Adventni venčki: delavnica za veroukarje, sobota, 1. decembra, v
Miklavževi dvorani.
 Srečanje za birmanske botre bo v nedeljo, 2. decembra ob 19.00 v
župnišču.
 Sv. Miklavž nas bo obiskal v sredo, 5. decembra, na predvečer
njegovega godu. Srečanje z Miklavžem bo ob 18.00. Za obdarovanje
prijavite otroke v župnijski pisarni ali pri verouku. Obdarovani bodo tisti
otroci, ki bodo prijavljeni. Prostovoljni prispevek je 5 €. Srečanje z
Miklavžem v Zabukovju pa bo v nedeljo, 9. decembra, po maši.
 V župnijski Karitas bodo tudi letos naredili večje število adventnih

venčkov. Namenjeni so predvsem tistim, ki nimajo možnosti, da bi sami
naredili svojega. Zato prosijo, da nam prinesete kovinske obročke iz
preteklih let.
 V soboto, 17. novembra, bomo v naši župniji
praznovali 20. obletnico ustanovitve SMC-ja.
Osrednja prireditev z glasbenim gostom
Gregorjem Strajnarjem bo ob 18. uri v Kulturni
dvorani Sevnica. Po prireditvi bo druženje s
pogostitvijo in srečelovom v učilnici Gasilskega
doma. Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite

pri praznovanju, še posebej vse bivše animatorje in župljane, ki ste
kakorkoli povezani z našim društvom. Če ste pripravljeni speči kakšno
dobroto za pogostitev, to prosim sporočite v župnišče.
Pred osrednjo prireditvijo bo športni turnir v dvorani Osnovne šole.

 Pevci mešanega pevskega zbora že počasi
vadimo prelepe adventne in božične pesmi.
Vabimo vse, ki radi in lepo pojete k našemu
zboru, da ga okrepimo in skupaj pojemo
Bogu v čast. Namenite svoj čas prijetnemu
druženju na pevskih vajah in prepevanju pri bogoslužju.
Prisrčno vabljeni.
TEDENSKA OZNANILA

 Danes je 31. nedelja med letom – tudi zahvalna nedelja.
Bogu smo hvaležni za vse, kar od njega prejemamo. Ob 11.30
bo sveta maša na Grački gori. Popoldne ob 15.00 vabljeni k
molitvi za nove duhovne poklice in srečanju Združenja Marije
Pomočnice.
 Ob zahvalni nedelji čutim dolžnost, da se zahvalim tudi vam
dragi farani za vso pomoč, tako materialno kot tudi duhovno.
Hvala vsem župnijskim sodelavcem. Hvala tudi v imenu naše
Salezijanske skupnosti.
 V torek je v Zabukovju dan celodnevnega češčenja. Ob 8.00
bo sveta maša in češčenje Najsvetejšega do 10.00. Popoldne
bo izpostavljeno Najsvetejše ob 15.30, zaključek s sveto mašo
pa bo ob 17.00.
 V sredo zvečer ob 19.30 ima srečanje zakonska skupina.
 V soboto dopoldne, od 9.00 do 12.00, bo Mini Oratorij za
veroukarje. Lepo vabljeni.
 Prihodnja nedelja je 32. med letom – Martinova nedelja. Ob
11.30 bo sveta maša pri sv. Martinu v Lamperčah.
 Na Martinovo nedeljo bo sveta maša tudi pri sv. Juriju v
Trnovcu ob 11.00.
 Ta teden bo zopet redni verouk.
 Hvala skupini iz Orehovega, ki je ta teden očistila in
okrasila cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti Pečje.
 V župnišču je na voljo Marijanski koledar in Družinska
pratika za leto 2019.

SVETE MAŠE: od 4. do 11. novembra 2018
NEDELJA,
4. 11.
31. nedelja
med letom
- zahvalna
sv. Karel
Boromejski

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Gračka g.
Sevnica

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

†
†
†
†
†
†
†

za farane
Anton in Karolina Novak
Nuša Kožuh
Marija Krajnc, obl. in rodbina
Ivana Izgoršek
oče Janez Krnc
Karel Zupančič

ob 8.00

†
†
†
†

Ponedeljek,
5. 11.
sv. Zaharija
in Elizabeta

Sevnica

Torek,
6. 11.
sv. Lenart

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

Zabukovje

ob 8.00
ob 17.00
ob 8.00
ob 18.00

Sreda,
7. 11.

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

†
†
†

Angela Mirt, obl., Tone, sorod.
za Salezijanske dobrotnike
Alojz Teraž in sorodniki
Jože Rupnik, Dominik in Jožefa
Češek
za duše v vicah
Stane Kragl in Tine Špan
v čast Materi Božji
Jože Špec
za duše v vicah
po namenu
Marija Božič
Vesna Prosenik, obl. in Rafko
Prosenik
po namenu
Ivanka Božičnik in Katarina Špan
Frančiška in Anton Štricelj, obl.

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

Zabukovje

ob 17.00

†
†
†
†
†
†
†
†

po namenu
Alojzij Dremšak, 7. dan
Jožefa Kozinc
Jože Sladič
po namenu
Jože, Antonija in Urška Srpčič
Franc Mirt
Rudolf Trefalt, obl.

ob 18.00

Sevnica

sv. Engelbert

Četrtek,
8. 11.
sv. Bogomir
Petek,
9. 11.
sv. Božidar
Sobota,
10. 11.
sv. Leon
Veliki
NEDELJA,
11. 11.
32. nedelja
med letom
sv. Martin

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
sv. Jurij
Lamperče
Sevnica

ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00
ob
ob
ob
ob
ob

10.00
10.00
11.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†
†
†
†

† za farane
† v zahvalo
† Martin Ilotić in starši ter starši
Horvatić
† Andrej Krajnc
† Jože Jazbec, obl., starši in sorod.
† družina Pavlič in Baumkirher
† po namenu
† Amalija Vovk, obl., Štefan, starši

