MIKLAVŽEV
ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
8. nedelja med letom
3. marec 2019
Postni čas, ki se začne s
pepelnično sredo, nas vsako
leto pripravlja na veliko noč.
Naj bo to res čas milosti,
duhovne poglobitve in dobrih
del, ki jih bomo darovali za
potrebe Cerkve in vsega
sveta.
Cerkev za postni čas določa
tudi posebne oblike
spokornosti. Strogi post je na
pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat
na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post
veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek
od mesnih jedi je na vse petke v letu.
Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi
zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do
bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega
14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je
kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb...), post in zdržek
odpadeta.

»Spreobrnite se in verujte
evangeliju!«

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

Pred nami je postni čas. Vsi se
zavedamo, da post ni namenjen
samemu sebi. Post se nam ponuja kot
čas duhovne askeze, ki vsakega od nas
skupaj z molitvijo in dobrimi deli želi
postaviti v pravo držo do Boga, sebe in
bližnjega.
Post je mnogokje izgubil smisel,
ker je postal sam sebi namen. Pravi
namen posta je drugačen. Gre za čas,
ko si vsak vzame čas za prenovo, da
prenovi ali pa obnovi svoj odnos s samim seboj, Bogom in bližnjim.
Post me mora približati lastni resnici, me soočiti s seboj, z mojimi
željami in potrebami, mojimi mislimi in čustvi. Pogledati moram kako
je z mojo notranjo ujetostjo, telesnostjo, slabotnostjo, svojo
odvisnostjo … Zato je post najprej zame čas, ko srečam samega sebe
in me dela ponižnega, saj me vodi do lastnih meja. Post me vodi v
lastno nemoč in k spoznanju da nisem sam sebi dovolj. Spoznavam,
da se z lastno močjo ne morem braniti pred »sovražniki« moje duše,
ampak sem povsem odvisen od Božje pomoči. Post je zato čas, ko
priznam, da je Bog edini, ki lahko spremeni moje srce in mene
samega.
Moj post mora biti v korist drugemu, potrebnemu. Kaj koristi,
če se nečemu v postnem času odpovem, pa vse ohranim zase. To
čemur sem se odpovedal ne pripada več meni. To pripada potrebnim
in če jim tega ne dam, sem jim to vzel.
Moj post mora biti tudi čas, ko se osebno srečam z Bogom. Ne
samo to, da drugim govorim o osebnem srečanju z Gospodom. Sam
se moram srečati z njim v iskreni molitvi.
Naj bo letošnji postni čas, čas srečanja s seboj, bližnjim in
Bogom.

PRIPRAVA NA ZAKON – za zaročence 2019
- sreda, 20. 3. in 27. 3. ob 19.30, Boštanj
- sreda, 8. 5. in 15. 5. ob 19.30, Sevnica
- sreda, 5. 6. in 12. 6. ob 19.30, 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)
Brežice: 29. – 31. marec, od 16.00 do 18.30.
Kontakt: pri domačem župniku (Milan Kšela 07/496 12 75)

Obvestila za mesec MAREC
 Postne duhovne vaje za mlade: Bled 22. – 24.
marec; Pohorje-Dominikov dom: 29. - 31. marec.
 Materinski dan: staršev se bomo spomnili v
nedeljo 24. marca, pri 10.00 maši.
 Duhovne vaje za prvoobhajance: 29. - 30. marca
v Leničevem domu v Podbočju.
 Duhovne vaje za birmance: 5. – 7. aprila v Leničevem domu v
Podbočju.
 Postni govori bodo pri nas: prvi, tretji in šesti postni petek.

TEDENSKA OZNANILA
 Danes je 8. nedelja med letom. Popoldne ob 15.00 bo
molitvena ura za duhovne poklice in srečanje Združenja Marije
Pomočnice.
 Na pustni torek ne bo verouka.
 V sredo je PEPELNICA – začetek postnega časa. Sveti maši
bosta v cerkvi. Pri obeh mašah bo obred pepeljenja in priložnost
za sv. spoved. Ta dan je tudi strogi post. V Zabukovju bo sveta
maša popoldne ob 17.00. Slovenska Karitas nas vabi, da se
pridružimo postni akciji 40 dni brez alkohola, v znamenje
solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola. Na mizicah so na
voljo zgibanke, ki jih lahko vzamete.
 V petek bo imel pri večerni maši postni govor duhovnik Robert
Smodiš, iz župnije Videm-Krško.
 V soboto dopoldne bo mini Oratorij: od 9.00 do 12.00. Zvečer
ob 18.00 pa bo srečanje s starši in birmanci.
 Prihodnja nedelja je 1. postna. Zaradi prireditve na Glavnem
trgu – Salamjade, bo večerna maša v župnijski kapeli.
 V postnem času vabljeni tudi k molitvi križevega pota, ki ga
bomo molili ob petkih po večerni sveti maši in ob nedeljah pred
večerno sveto mašo. Vsak petek bo priložnost za sv. spoved.
Večerne maše ob petkih bodo v župnijski cerkvi. V Zabukovju bo
križev pot ob nedeljah po deseti maši.
 Hvala skupini iz Florjanske – gornji del, ki je ta teden očistila
in okrasila cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti Drožanjska cesta.
V postnem času naj bo krašenje v cerkvi času primerno: manj
rož, več zelenja...
 Na voljo je nova številka Družine.

SVETE MAŠE od 3. do 10. marca 2019
NEDELJA,
3. 3.
8. nedelja
med letom

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica

sv.
Kunigunda

Ponedeljek,
4. 3.
sv. Kazimir
Torek,
5. 3.
sv. Hadrijan
Sreda,
6. 3.
PEPELNICA
sv. Fridolin
Četrtek,
7. 3.

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 †
†
ob 8.00
ob 18.00

† po namenu
† po namenu
†

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

Zabukovje
Sevnica

ob 17.00
ob 8.00
ob 18.00

†
†
†
†
†
†

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

†
†
†
†

Sevnica

ob 8.00
ob 18.00

Zabukovje

ob 17.00

†
†
†
†

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica

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

†
†
†
†
†
†

sv. Janez od
Boga
Sobota,
9. 3.
sv. Frančiška
NEDELJA,
10. 3.
1. postna
nedelja
40
mučencev

za farane
Marjeta Valentin Oblak, obl.
Ljudmila Špan, obl.
Franc in Anica Božič ter sorod.
za duše v vicah
Ivan Veber in starši Veber ter
Anton Jazbec
v zahvalo
Janez in Alojzija Kapler, obl.
Boris in Ljudmila Šalamon
Rudolf in Marija Kovač

Sevnica

sv. Perpetua
in Felicita
Petek,
8. 3.

†
†
†
†
†
†

Vilma Božič
Franc Kozmus
Anton Jene
za zdravje
Justina Polanec in po namenu
Franc Kragl, obl., pok. Kragl in
Mirt
† Ferdinand Cesar, 30. dan
Jožefa Kozinc
Marija Gradišar, 7. dan
za blagoslov v družinah
Suhodolčan Jožefa, obl., Albin in
sorodniki
Frančiška in Stanislav Traven
Zofija Ganc, obl.
Milan Hren in sorodniki
Rodbina Jazbinšek, Zakšek in
Vinko Špan
za farane
družina Teraž
Štefanija in Janez Nepužlan, obl.
2 Jožeta Kink, obl.
Angela Zupančič
starši Dremšak in Alojzij

