MIKLAVŽEV
ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
1. adventna nedelja
2. december 2018
Z adventom začenjamo novo
bogoslužno leto, ki ga sprejemamo kot
novo priložnost, ki nam jo daje Bog.
Vsak nov dan, nov teden, novo leto je
dar, nova naloga z novimi opravili. Bog
nam jih je zaupal, da jih opravljamo v
odgovornosti do njega.
Advent je čas dolgih večerov in
noči. V tem času odmeva
svetopisemski klic k budnosti in čuječnosti. Spanje in dremanje je
zatopljenost vase, budnost je pozornost do drugih in do Drugega.
Adventni čas je torej čas prebujenja: da svojo pozornost še
močneje usmerimo k Odrešeniku, da računamo z njim in ne živimo
več, kakor da ga ni. Biti buden pomeni, da živimo z Njim in Zanj,
pozorni na njegovo sporočilo in v upanju na odrešenje, ki ga sicer še
čakamo, da se razodene v vsej svoji polnosti, vendar ne bo umanjkalo,
ker je Bog zvest.
Naj bo res ta adventni čas, čas notranje prenove, ko bomo
preko osebne molitve, spovedi in dobrih del, svoja srca pripravili na
Njegov prihod za božične praznike. Naj nam k temu pomagajo
dogodki v adventnem času: sv. Miklavž, Brezmadežna, Marija
romarica /Zabukovje/ in božična devetdnevnica, h kateri vabim vse
veroukarje in še posebej letošnje birmance in prvoobhajance.
Naj bo res za nas vse duhovno bogat adventni čas.

Adventni čas zahteva našo moč in vztrajnost!
Ostanimo močni v naši pripravi ...
Naj nas veter vsakdanjih napetosti ne odnese s poti!
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Obvestila za mesec DECEMBER
 Zakonska skupina ima srečanje v sredo 12.
decembra ob 19.30.
 V nedeljo, 16. decembra, začenjamo z
božično devetdnevnico. Med mašami bo
priložnost za sveto spoved. Obisk je obvezen
za birmance in prvoobhajance. Tudi letos
bodo otroci za vsak obisk maše prejeli ovčko.
Večerna maša bo v cerkvi. Ne odlašajte s
spovedjo na zadnje dni. Božična devetdnevnica bo tudi v
Zabukovju ob 17.00.
 V Podgorju in Zabukovju bo priložnost za adventno spoved v
pripravi na Božič na 3. adventno nedeljo.
 Če kdo od bolnih ali starejših faranov za praznike ne more v
cerkev, pa si želi opraviti sveto spoved in prejeti sveto obhajilo,
nam to sporočite v župnišče.
 V petek, 21. decembra, po večerni maši, bo »Duhovni večer«
za mlade s priložnostjo za sveto spoved.
 V soboto, 22. decembra, bo dopoldne »Mini oratorij.«
 Na 4. adventno nedeljo nas bo obiskala »Luč miru iz
Betlehema«. Svečke bodo na voljo pri vseh svetih mašah.
Ob 13.00 bomo »Luč miru iz Betlehema« odnesli na Lisco.
 Maša na »sveti večer« bo ob 18.00.
 Na praznik Gospodovega rojstva – BOŽIČ, bodo svete maše ob
24.00, ob 8.00, ob 10.00 in ob 18.00 v župnijski cerkvi ter ob
9.00 na Grački gori. Ob 14.00 bo sv. maša v Domu starejših
občanov.
 Na praznik sv. Štefana, diakona in prvega mučenca, 26.
decembra, bodo v župnijski cerkvi svete maše po prazničnem
razporedu. Ob 11.30 bo sveta maša pri sv. Štefanu v Vranju. Po
maši bo blagoslov konj.
 Na praznik sv. Janeza, apostola, 27. decembra, bo pri svetih
mašah blagoslov vina.
 Zabukovje: na »sveti večer« bo v Podgorju sveta maša ob
20.00; v Zabukovju bo na Božič ob 24.00 in ob 10.00; na praznik
sv. Štefana v Zabukovju ob 10.00.
 Božični koncert: v soboto 29. decembra po večerni maši –
Planinski pevski zbor ENCIJAN.
 Na predlog Župnijskega pastoralnega sveta bodo v Božičnem
času blagoslovi družin. Pred Božičem bo pripravljena prijavnica, s
katero se boste prijavili za obisk duhovnika.

TEDENSKA OZNANILA
 Danes je 1. adventna nedelja – nedelja Karitas. Nabirka za
Karitas bo prihodnjo nedeljo. Popoldne ob 15.00 bo v kapeli
molitvena ura za duhovne poklice in srečanje združenja Marije
Pomočnice.
 Danes zvečer ob 19.00 bo v župnišču srečanje za birmanske
botre župnij Sevnica in Boštanj. Birmanski botri lepo vabljeni.
 Danes na nedeljo Karitas se zahvaljujem članicam Župnijske
Karitas Sevnica, za njihovo požrtvovalno delo.
 Delavniške maše bodo od jutri naprej v župnijski kapeli.
Izjema so sobote zvečer in prvi petki.
 Sv. Miklavž nas bo obiskal v sredo zvečer ob 18.00, na
predvečer njegovega godu. Najprej bo sveta maša, nato pa
program z obiskom sv. Miklavža. Prijave za obdarovanje
sprejemamo do danes zvečer. Obdarovani bodo tisti otroci, ki
bodo prijavljeni. Zato s sabo prinesite listke, ki ste jih dobili ob
prijavi. V Zabukovju pa bo srečanje s sv. Miklavžem prihodnjo
nedeljo po 10. maši. V Domu starejših občanov Sevnica pa bo
sv. Miklavž v četrtek popoldne ob 16.30.
 Na prvi petek bo obisk bolnih in starejših faranov. Popoldne
ob 16.00 bo sveta maša v Domu starejših občanov Sevnica.
 V soboto je praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije.
Svete maše bodo po prazničnem razporedu. Sveta maša bo tudi
na Pokojnem vrhu dopoldne ob 10.00.
 Prihodnja nedelja je 2. adventna. Pri nas praznik zavetnika
naše župnije, sv. Nikolaja. Pri svetih mašah se ga bomo še
posebej spomnili in se mu priporočili. Nabirka bo za Karitas.
 Hvala župnijski Karitas in vsem sodelavcem, ki ste
organizirali in izvedli pletenje adventnih venčkov.
 Hvala skupini iz Žigrskega vrha, ki je ta teden očistila in
okrasila cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti Trg svobode in
ulice nad Osnovno šolo.
 Na voljo je nova številka Družine.
 V župnijski pisarni je na voljo Marijanski koledar in Družinska
pratika.

SVETE MAŠE: od 2. do 9. decembra 2018
NEDELJA,
2. 12.
1. adventna
nedelja
sv. Bibijana

Ponedeljek,
3. 12.
sv. Frančišek
Ksaver
Torek,
4. 12.
sv. Barbara
Sreda,
5. 12.
bl. Filip
Rinaldi
Četrtek,
6. 12.

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Sevnica

ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00
ob 10.00

ob 10.00 †
ob 18.00 †
ob 8.00 †
ob 18.00 †
†

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

Sevnica
dom

ob 8.00
ob 16.00
ob 18.00

Sobota,
8. 12.

Sevnica

ob 8.00

Brezmadežno spočetje
Device
Marije

Pokojni vrh
Sevnica

ob 10.00
ob 10.00
ob 18.00

NEDELJA,
9. 12.
2.
adventna
nedelja
sv. Kalist I.

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Sevnica

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

sv. Miklavž
Petek,
7. 12.
sv. Ambrož

†
†
†
†

za farane
Marija Blatnik
v zahvalo
Franc, Denis, obl. in Marija
Pečnik ter Jože in Marija Kozole
Franc Mohar, obl.
pokojni Ameršek in Ločičnik
po namenu
Franc Mastnak, bratje in sestre
Stanislav Zupančič, obl.

† Terezija Vidmar
† Jožko Kovač
†
† za zdravje na priprošnjo
sv. Terezije D.J.
† Štefanija Kajič
†
† pokojni Kralj in Nemanič
† Ivan Šmit
†
† Danijela Ocepek, obl.
†
† Alojz Teraž
† Minka in Franc Leben ter Pepca
Jurkovič
† Vinko Kodeh
† Milan Kozole
† Silva Špan
† Ivan Veber, starši, Anton Jazbec
†
†
†
†
†
†

za farane
Jožefa Zupan
Ana in Franc Kožuh
Jože Špec, obl. in pok. Špecovi
Alojz Oblak, obl.
Katarina Špan

