MIKLAVŽEV
ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
Gospodovo razglašenje –
Sveti trije kralji
6. januar 2019
Gospod, Bog nebes in zemlje, na to
novo leto želimo prisluhniti temu, kar
nam ne nehaš govoriti ...
Radi bi te slavili, kolikor te zmoremo v
svoji slabotni moči, in te prosili, da nam
daš to, kar nam le ti lahko podariš.
Potrebujemo odpuščanje za vse, kar
smo storili slabega v preteklem letu.
Potrebujemo luč, saj nas obdaja
globoka tema.
Potrebujemo novega poguma in novih moči, da bi prišli do cilja,
ki si ga določil.
Potrebujemo večjo vero v tvoje obljube, trdnejše upanje v tvojo
milost, bolj gorečo ljubezen do tebe in bližnjega.
To so naše želje za novo leto. Ti edini jih lahko bolje uslišiš, kot
si sami predstavljamo.
/Karl Berth/
PRIPRAVA NA ZAKON – za zaročence 2019
- sreda, 20. 3. in 27. 3. ob 19.30h, Boštanj
- sreda, 8. 5. in 15. 5. ob 19.30h, Sevnica
- sreda, 5. 6. in 12. 6. ob 19.30h, Boštanj
Obvezna prijava!
Zaradi narave dela se je na srečanje potrebno
prijaviti! Po končanih srečanjih boste prejeli potrdilo o pripravi na
zakon. S tem potrdilom se lahko oglasite pri domačem župniku za
urejanje poročnih listin.
(tel.:031/665 483)

Župnija Sevnica, Glavni trg 15, Sevnica; tel.: 07/ 81 61 680, TRR: SI56 0237 9009
2481 667; Jože Brečko, župnik 031/358 027; Jože Zabret, 031 351 955; Ivan Turk 031 358
018; Štefan Vozlič 031 411 753; sevnica.donbosko.si; e-pošta: zupnija.sevnica@salve.si

PREGLED PASTORALNEGA DELA V ŽUPNIJI SEVNICA IN
ZABUKOVJE ZA LETO 2018
 KRSTI
Zakrament svetega krsta je prejelo 39 otrok; od tega 21 dečkov
in 18 deklic, (leto prej 39).
 POROKE
Zakrament svetega zakona je prejelo 9 parov (leto prej 8).
 POGREBI
V letu 2018 smo cerkveno pokopali 48 faranov; 21 žensk in 27
moških (leto prej 59 faranov). Najstarejši moški je bil rojen 1919,
ženska 1923. Najmlajši moški je bil rojen 1968 in ženska 1950.
 PRVO SV. OBHAJILO IN SV. BIRMA
Zakrament svetega obhajila je prejelo 31 otrok (leto prej 35).
Zakrament svete birme je prejelo 35 mladih (leto prej 33).
ŽUPNIJA ZABUKOVJE:
- Zakrament svetega krsta so prejeli 3. otroci; 1 deček, 2 deklici
(leto prej 7).
- Zakrament svete birme je prejelo 5 mladih.
- Zakrament svetega zakona; 0 parov (leto prej 0).
- Pogrebov je bilo 7; 2 moška in 5 žensk (leto prej 6).

Obvestila za mesec JANUAR
 Šola animatorjev v Veržeju: od 11. do 13.
januarja.
 Mini Oratorij: sobota 26. januarja (9.0012.00).
 Srečanje z birmanci in starši, v soboto 26.
januarja ob 18.00.
 Nedelja 27. januarja ob 10.00: starši birmancem izročijo Sveto
pismo.

TEDENSKA OZNANILA
 Danes je praznik Gospodovega razglašenja – Sveti trije kralji.
Popoldan ob 15.00 vabljeni k molitveni uri za duhovne poklice in
srečanju Združenja Marije Pomočnice, v župnijsko kapelo.
 V sredo bo pri nas srečanje duhovnikov Savskega naddekanata
z upraviteljem škofije Rokom Metličarjem. Ob 9.30 bo molitev

rožnega venca in ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi. Vabljeni
k sveti maši. Maše ob 8.00 ne bo.
 Od petka do nedelje bo v Veržeju šola animatorjev. Animatorji
imajo odhod ob 16.30 iz avtobusne postaje v Boštanju (pri
krožišču nasproti Mercatorja).
 Prihodnjo nedeljo bo praznik Jezusovega krsta. Ob 11.30 bo
sveta maša na Grački gori.
 Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu za blagoslov domov ob
Božičnih praznikih.
 Ta teden je zopet redni verouk.
 V župnijski pisarni sta še na voljo Marijanski koledar in
Družinska pratika.
 Prosim vas, da čim prej poravnate naročnino za verski tisk.
Lahko pa verski tisk prejemate tudi po pošti. V župnijski pisarni
lahko darujete tudi za stolnino.
 Prišla je nova številka Družine.
 Hvala skupini iz Gornjega in Dolnjega Brezovega, ki je ta teden
očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti Vranje,
Podvrh in Stržišče.
SVETI JANEZ BOSKO:
• »Mladi naj ne bodo sam ljubljeni,

ampak naj tudi vedo, da so
ljubljeni.
• O svojem bližnjem govori le
dobro ali pa molči.
• Če želiš pri svojih učencih veliko
doseči, nikdar ne pokaži, da te je
kateri od njih užalil.
• V pogovoru bodi tak, da bodo vsi, s katerimi govoriš, postali tvoji
prijatelji.
• Največja sreča otroka je spoznanje, da je ljubljen.
• Glasbe mladih src ne poslušamo z ušesi ampak s srcem.
• Vsaka beseda naj nosi pečat ljubezni.
• Če hočeš, da bo graja obrodila zaželen sad, ne smeš nikoli grajati
vpričo drugih.
• Moja draga mladina! Težko boste našli koga, ki bi vas bolj kot jaz
ljubil v Jezusu Kristusu in ki bi vam bolj želel vašo resnično srečo.
• Bolj si prizadevaj za to, da te bodo ljubili kot pa da bi se te bali.«
/sv. Janez Bosko/

SVETE MAŠE od 6. do 13. januarja 2019
NEDELJA,
6. 1.
Gospodovo
razglašenje

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica

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

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

† pok. Kozinc, Golob in Teraž
† Ivan Vogrinc
† po namenu

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

† Ivan Pečnik in za uspeh pri delu
† Alojzija in Edvard Filipič
† Jože Brečko

Sevnica

ob 10.00

Sveti trije
kralji

Ponedeljek,
7. 1.
sv. Rajmund
Torek,
8. 1.
sv. Severin
Sreda,
9. 1.
sv. Hadrijan

ob 18.00

Četrtek,
10. 1.
sv. Gregor
Niški

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

Petek,
11. 1.
sv. Pavlin
Oglejski II.

Sevnica

ob 8.00

Sobota,
12. 1.

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

sv. Tatjana

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
ob 11.30
ob 18.00

NEDELJA,
13. 1.
JEZUSOV
KRST
sv. Hilarij

ob 18.00

†
†
†
†
†
†

za farane
Franc Imperl
Štefka Gnetič, obl.
Albina Krajnc, 30. dan
Jože Sladič
Ivan in Jožefa Šmit, obl.

† Marija Rihtar
† Franci Podlogar
† Amalija in Slavko Vidmar ter
Vinsko Strle
† Ivan Trstenjak
† Tonika in Ivan Kozinc
† Ivan Doberšek
† pokojni Kralj in Košar ter Štefka
Blatnik
† družina Kovač in Perc
† Vilma Božič, 30. dan
† Franc Šeško, 7. dan
† Antonija Žibert
† Jožefa Kozinc
† Marija in Anton Mlakar
† Franc Cešek
† za farane
† Jožefa Zupan
† Stanislav Lipovšek iz Čret
† Franc Kunšek, obl.
† starši Mlinarič iz Dobja
† Martin in Marija Gorišek
† Janez in Štefanija Motore, obl.

