SVETE MAŠE: od 31. 3. do 7. 4. 2019

MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

4. postna nedelja
31. marec 2019
Šel je vase in dejal: »Koliko najemnikov mojega očeta
ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lahkote. Vstal
bom in šel k očetu in mu rekel: »Oče, grešil sem zoper nebo
in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.
Vzemi me za enega od svojih najemnikov.« In vstal je ter šel
k očetu.
Lk 15, 17-20a
NEDELJSKA OZNANILA:
 Danes je 4. postna nedelja. Večerna maša bo ob 19.00.
 Petek je prvi v mesecu. Obiskali bomo naše bolne in starejše farane.
Popoldne ob 16.00 bo sveta maša v Domu starejših občanov. Priložnost
bo za sveto spoved.
 Od petka do nedelje imajo birmanci duhovne vaje v Leničevem domu.
 Prihodnja je 5. postna, tiha nedelja. Ob 7.30 vabljeni k molitvi rožnega
venca pred Najsvetejšim. Pri vseh mašah bo darovanje za cerkvene
potrebe. Popoldne ob 16.00 bo molitvena ura za duhovne poklice in
srečanje Združenja Marije Pomočnice. Na voljo bodo tudi oljčne vejice za
cvetno nedeljo.
 Od jutri naprej bodo svete maše zopet v župnijski cerkvi. Večerne
maše bodo ob 19.00.
 Salezijanski mladinski center Sevnica se zahvaljuje vsem, ki ste ob
gledališki predstavi darovali za nov kombi. Zbiranje še ni zaključeno,
hvaležni bomo za vsak vaš dar.
 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 Pečja, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev.
Prihodnji teden bo na vrsti Lončarjev dol.
 Prišla je nova številka Družine. Revija Družina je na voljo samo za
naročnike. Ker je veliko izvodov ostajalo, smo zmanjšali število izvodov
Družine.

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

NEDELJA,
31. 3.
4. postna
nedelja
sv. Gvido

Ponedeljek,
1. 4.
sv. Tomaž
Toletinski
Torek,
2. 4
sv. Frančišek
Paolski
Sreda,
3. 4.
sv. Rihard
Četrtek,
4. 4.
sv. Izidor
Petek,
5. 4.

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje

ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00
ob 10.00

†
†
†
†

Sevnica

ob 10.00
ob 19.00
ob 8.00
ob 19.00

†
†
†
†
†

Sevnica

Sevnica

ob 8.00 † Alojz Urbančič
ob 19.00 † Marija Golob, obl.
† Jernej Metelko, obl.

Sevnica

ob 8.00 †
ob 19.00 † Albert Piltaver, obl.
† za zdravje pri živini

Sevnica
dom

Sevnica

sv. Irenej

Zabukovje
Sevnica
Podgorje
Šmarje

7. 4.

sv. Janez K.
de la Salle

rodbina Cerjak, Gregorčič in
Božičevi iz Pokojnega vrha
Jože Sladič, obl.
Franc Šeško
Karel Žveglič
Bogu v zahvalo
Jože Brečko

ob 8.00 †
ob 19.00 † Marija Gradišar, 30. dan
† v zahvalo in za blagoslov

Sobota,
6. 4.

5. postna,
tiha nedelja

Franc Abram

Sevnica

sv. Bertold

NEDELJA,

za farane
pokojni Krajnc in Kunšek

Zabukovje
Sevnica

ob 8.00 † za zdravje
ob 16.00 † Franc Šeško
ob 19.00 † Albert Piltaver, obl., Milena,
Berta in Ivan
† Ana Kozinc
ob 8.00 † Štefanija Kajič, obl. in mož Karel
ob 19.00 † Franc Kozmus
† za pokojne Golobove
ob 19.00 † rodbina Kunšek
ob 8.00 † za farane
ob 8.30 † Jože in Frančiška Plahuta
ob 9.00 † Jože in Helena Stopar ter
sorodniki
ob 10.00 † Viktor Bohorč
ob 10.00 † Majda Kragl
ob 19.00 † Alojzij Dremšak

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

