MIKLAVŽEV
ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
5. postna, tiha nedelja
7. april 2019
Gospod, na križu si rekel: »Žejen
sem!« Tvoja žeja, potem ko si
prelil toliko krvi, je simbol tvojega
hrepenenja po odrešenju
grešnikov. To hrepenenje si
razodel s tem, da si molil za tiste,
ki so te križali, in s svojo zadnjo
molitvijo si odkril skesanemu
razbojniku svojo žejo po pravici.
Prišel si na svet, da bi vžgal
ogenj ljubezni in pravice. Daj,
Gospod, da bi vsi, ki smo blizu
tvojemu srcu, mogli spoznati
veliko Očetovo željo, ki si jo ti
razodeval z vsem svojim
življenjem; da bi ljudje kot božja
družina živeli v polni edinosti, da bi vse duhovne in materialne
dobrine sprejemali kot dar edinega Očeta in jih spet posredovali
drugim.
Osvobodi nas Gospod, ozkega razumevanja pravice, in še
posebno bogatine in tiste ljudi, ki nočejo služiti, če ne dobe takoj
povračila. Daj da bi razumeli pravico tako, kot si jo razumel ti,
usmiljeni Odrešenik, ko si presojal grešnika. Daj da bomo znali
biti hvaležni. Če smo hvaležni vsak trenutek svojega življenja,
smo povezani s pravičnostjo Očeta, ki posvečuje svoje ime s tem,
da pomaga ubogim.
/Bernhard Häring/
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VELIKI TEDEN  Obredi velikonočnega
tridnevja bodo zvečer ob 19.00. Enako tudi v
Zabukovju. Na veliki četrtek vabljeni dopoldne
ob 9.00 v stolnico v Celje na krizmeno mašo,
zvečer pa k obredom velikega četrtka. Pri maši
bo obred umivanja nog apostolom in
predstavitev letošnjih prvoobhajancev. Po maši
vabljeni k češčenju Najsvetejšega.
 Na veliki petek bo križev pot ob 8.00 in
15.00. Zvečer ob 19.00 pa vabljeni k obredom
velikega petka (k češčenju križa).
 Na veliko soboto bo ob 6.00 blagoslov ognja,
v Zabukovju ob 7.00. Od 8.00 naprej smo vabljeni k osebni molitvi
pri Božjem grobu pred Najsvetejšim. Zvečer ob 19.00 pa vabljeni k
velikonočni Vigiliji.
 Blagoslov velikonočnih jedil v župniji Sevnica: 8.30 – Ledina/nova
kapelica/ 9.00 Ledina, 9.30 Zajčja Gora, 10.00 Žabjek, 10.30 Prešna
loka, 11.00 Žurkov dol, 11.00 Sevnica, 12.00 Orehovo, 12.00 Vranje,
12.30 Loke, 13.00 Orešje, 13.30 Čanje, 13.30 Pecelj, 14.00 Šmarje /Sv.
Marija/, 14.30 Šmarje /Sv. Ana/, 14.45 Žigrski vrh, 15.00 Sevnica, 15.30
Lončarjev dol, 16.00, Sevnica, 16.00 Gornje Brezovo, 16.30 Dolnje
Brezovo.
 Blagoslovi jedil v župniji Zabukovje bodo potekali po naslednjem
razporedu: ob 10. uri - sv. Jurij, ob 11. uri - Mrzla Planina, ob 12. uri Zabukovje, ob 16. uri - Podgorje, ob 17. uri - Zabukovje.

 VELIKA NOČ. Procesija z vstalim Zveličarjem bo ob 6.30 po
običajni poti in nato sveta maša. Sv. maše bodo v župnijski cerkvi še
ob 10.00 in ob 19.00. V domu starejših občanov bo sveta maša ob
14.00. Vabljeni k sodelovanju tisti, ki nosite nebo, luči in bandera za
vstajenjsko procesijo. V Zabukovju bo vstajenjska procesija ob 8.00.

PRIPRAVA NA ZAKON – za zaročence 2019
- 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)
Obvestila za mesec APRIL
 Zakonska skupina: sreda 10. 3. ob 19.30.
 izdelovanje butaric: sobota 13. april 9.00-12.00.
 Priprava mladih na Veliko noč: sobota 13. 4. zvečer.
 Postni govori: petek, 12. april ob 19.00.

 Spovedni dan v okviru radijskega misijona: petek 12. april: 8.30-19.00
 Zabukovje: na Velikonočni ponedeljek se bodo v cerkvi začela
obnovitvena dela. Zato v soboto in nedeljo, 27. in 28. aprila, v župnijski
cerkvi ne bo svete maše. Priporočamo se za prostovoljne prispevke za
kritje stroškov obnove.

ORATORIJ 2019
»Imaš moč«
1. do 5. julij – I. teden
8. do 12. julij – II. teden

TEDENSKA OZNANILA
 Danes je 5. postna, tiha nedelja. Popoldne ob 16.00 bo
molitvena ura za duhovne poklice in srečanje Združenja Marije
Pomočnice.
 V sredo zvečer ob 19.30 bo srečanje zakonske skupine.
 V petek bo imel pri večerni maši postni govor duhovnik Matej
Užmah, župnik župnije Dobova.
 V soboto ob 9.00 vabljeni veroučenci, animatorji in tudi drugi k
izdelovanju butar. Kdor lahko, naj s sabo prinese tudi zelenje za
butare.
 Prihodnja nedelja je 6. postna – CVETNA NEDELJA. Pri vseh mašah
bo blagoslov butar in zelenja. V primeru lepega vremena bo blagoslov
butar in zelenja ob 8.00 pred cerkvijo sv. Florjana. Sledi procesija do
župnijske cerkve ter sveta maša. Popoldne ob 15.00 vabljeni na
križev pot, ki ga bomo molili iz Čanja na Gračko goro. V cerkvi bomo
še zmolili litanije Matere Božje in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.
 Ta teden bomo imeli z veroukarji velikonočno spoved. Vabljeni tudi
starejši, da opravite spoved pred velikonočnimi prazniki.
 Od danes do sobote vabljeni k spremljanju radijskega misijona na
Radiu Ognjišče. V petek bo spovedni dan. Pri nas bo priložnost za
sveto spoved po 8.00 maši do večerne maše ob 19.00 v župnijski
cerkvi.
 Hvala skupini iz Lončarjevega dola, ki je ta teden očistila in
okrasila cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti skupina iz Ribnikov.
 Na voljo je nova številka Družine.

SVETE MAŠE od 7. do 14. aprila 2019
NEDELJA,
7. 4.
5. postna,
tiha ned.
sv. Janez K.
de la Salle

Ponedeljek,
8. 4.
sv. Dionizij
Torek,
9. 4.

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica

ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00
ob 10.00
ob 10.00
ob 19.00

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

sv. Valtruda
Sreda,
10. 4.

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

sv. Domen
Četrtek,
11. 4.

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

sv. Stanislav
Petek,
12. 4.

ob 19.00

sv. Julij I.
Sobota,
13. 4.

sv. Martin I.
NEDELJA,
14. 4.
CVETNA
NEDELJA
sv. Lidvina

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

Zabukovje

ob 19.00

Sevnica
Podgorje

ob 8.00
ob 8.30

Šmarje

ob 9.00

Zabukovje
Sevnica

ob 10.00
ob 10.00
ob 19.00

†
†
†
†
†
†

za farane
Jože in Frančiška Plahuta
Jože in Helena Stopar ter sorodniki

Viktor Bohorč
Majda Kragl
Alojzij Dremšak

† po namenu za zdravje
† Albert in starši Piltaver
† Karel Žveglič, 30. dan
† na čast Jezusovemu in
Marijinemu srcu
† Franc Mirt
† Drago Glavač, 30. dan
†
† Drago Prah
† Frančiška Hrovatič Baunkirher,
7. dan
† Vilma Božič
† po namenu
† pokojni Sinkovič in Motore
† na čast Jezusovemu in
Marijinemu srcu
† bratje Jene
† Angela Mesar, 30. dan
† Terezija Vidmar
† 2 Staneta Krnc, Ana Dolinšek in
sorodniki
† pokojni Možič in Majda Pečnik
† Franci in starši Pavlič ter Franc
Baunkirher
† za farane
† Anton in Jožefa Oblak, bratje in
sestre
† Leopold Krajnc, Nada Kelher in
sorodniki
† Marija in Karel Jazbinšek, obl.
† Pepca Popelar in Tončka Vintar
† Karel Zupančič, obl.

