»Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s
svojim križem svet odrešil.«

MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

1. postna nedelja
10. marec 2019

SVETE MAŠE: od 10. do 17. marca 2019

Tiste dni ni nič jedel, in ko so ti dnevi minili, je
postal lačen. Hudič mu je rekel: »Če si božji Sin, reci
temu kamnu, naj postane kruh.« Jezus mu je
odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od
kruha.« Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu
pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi bom
dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je
izročena in lahko jo dam, komur hočem. Če torej
predme padeš in me moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu
je odgovoril: »Pisano je: Gospoda, svojega Boga,
moli in njemu samemu služi!« Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga
postavil vrh templja in mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi od tukaj dol; kajti
pisano je: Svojim angelom bo zate zapoveda, da te obvarujejo in: Na
rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.« Jezus mu je
odgovoril: »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!«
Lk 4, 3-12

NEDELJSKA OZNANILA:

 Danes je 1. postna nedelja. Večerna maša bo v župnijski kapeli.
 V sredo zvečer ob 19.30 bo srečanje zakonske skupine.
 Prihodnja je 2. postna nedelja. Ob 11.30 bo sveta maša na Grački gori.
 V postnem času vabljeni k pobožnosti križevega pota: ob petkih po
večerni maši in ob nedeljah na začetku večerne maše; v Zabukovju pa ob
nedeljah po 10.00 maši.
 Hvala skupini iz Drožanjske ceste, ki je ta teden očistila in okrasila
cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti Naselje heroja Maroka.
 Prišla je nova številka Družine.
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za farane
družina Teraž
Štefanija in Janez Nepužlan, obl.
2 Jožeta Kink, obl.
Angela Zupančič
starši Dremšak in Alojzij

ob 8.00 † za pokojne Kaplerjeve
ob 18.00 † Nada Senica, obl.
†
ob 8.00 † za žive in pokojne Ameršek in
Ločičnik
ob 18.00 † Franc Mirt
†
ob 8.00 † Bogu in Mariji v zahvalo in
priprošnjo
ob 18.00 † za žive in pokojne Vodišek
† Vilma Božič
ob 8.00 † Terezija, Alojz in Marija Stopar
† Elizabeta Jančič
ob 18.00 † Rok in Marica Jesenko in sorod.
† Karel Žveglič, 7. dan
ob 8.00 † za duše v vicah
ob 18.00 † družina Beršnjak
† Ana Kozinc, 30. dan
ob 8.00 † Jože in Karolina Kolman
ob 18.00 † Fanika in Alenka Tomažin, sorod.
† za pok. Grivc, Kunšek in Očko
ob 17.00 † Jože in Albina Drnač, obl.
ob 8.00 † za farane
ob 8.30 † Jožefa in Jože Zupan
ob 9.00 † Ana in Vlado Sušnik, obl.
ob 10.00 † Jože Špec
ob 10.00 † starši Stopar in rodbina Špan
ob 11.30 † družina Bromše in Špan
ob 18.00 † po namenu

Župnija Sevnica: tel.: 07/81 61 680; Jože Brečko, župnik 031/358 027; Matild Domić, kaplan
040/186 249; Ivan Turk 031/358 018; Jože Zabret 031/351 955; Štefan Vozlič 031/411 753;
sevnica.donbosko.si; e-pošta: sevnica@salve.si

