MIKLAVŽEV
ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
3. velikonočna nedelja
5. maj 2019

MARIJA, NAŠA SOPOTNICA
Sveta Marija, Mati nežna in
močna, naša sopotnica na cestah
življenja:
vselej, ko premišljujemo,
kako velike stvari ti je stroril
Vsemogočni, nas zajame silna
otožnost, ker smo tako zelo
počasni; in začutimo, da moramo
pospešiti svoj korak, da bi stopali
vštric s teboj.
Mati, ozri se na nas, ki bi te
radi prijeli za roko, da bi mogli
korakati hitreje s temi našimi
utrujenimi nogami.
Ko bomo tudi mi postali romarji vere, bomo
iskali ne le obraz Gospoda, temveč se bomo zazrli tudi
vate, ki si živa podoba človeške pozornosti do vseh, ki
so v potrebi. Tudi mi bomo pohiteli ljudem naproti in
jim prinesli enake sadove veselja, kot si jih nekoč
prinesla ti svoji oddaljeni sorodnici Elizabeti.
/Tonino Bello/
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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

ŠMARNIČNA POBOŽNOST
Otroci in odrasli lepo vabljeni k šmarnični
pobožnosti. V Sevnici zjutraj ob 8.00 za odrasle in
zvečer ob 19.00 za otroke. Šmarnice so tudi na
Orehovem ob 19.00 pri kapeli.
V Zabukovje so šmarnice ob 19.00.

PRIPRAVA NA ZAKON – za zaročence 2019
- sreda, 8. 5. in 15. 5. ob 19.30, Boštanj
- 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)

ORATORIJ 2019
»Imaš moč«
1. do 5. julij – I. teden
8. do 12. julij – II. teden
Obvestila za mesec MAJ
 Srečanje zakonske skupine: 15. 5. ob 20.00
 Praznik prvega svetega obhajila: nedelja 19. 5. ob
10.00; v Zabukovju v nedeljo 26. 5. ob 10.00.
 Srečanje birmovalca z birmanci, botri in starši:
ponedeljek 20. maj ob 18.00.
 Praznik svete birme: sobota 25. 5. ob 10.00.
 Čarna Mavrica: sobota 1. junij v Lj.-Rakovnik.
 Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta Zabukovje:
ponedeljek 3. 6. ob 19.30.
 Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta Sevnica: sreda 5. 6.
ob 19.30.
 Zaključek veroučnega leta: nedelja 9. 6., pri 10.00 maši.

 Srečanje jubilantov bo v soboto, 15. junija, pri večerni maši.
Ker v župnišču nimamo popolnih podatkov o jubilantih, vabil ne
bomo pošiljali. Vljudno vas prosim, da se jubilanti prijavite v
župnišču in se udeležite tega srečanja.
 Srečanje bolnih in starejših faranov: v nedeljo 16. 6. ob 10.00.
Molitev pred volitvami v Evropski parlament
Bog naš Oče, Gospod zgodovine, hvala ti za snovalce združene Evrope, ki so
po vojni prepoznali, da kličeš vse narode k spravi, solidarnosti in miru.
Hvala Ti za vse, ki so se v totalitarnih časih pogumno zavzemali za
našo svobodo in dostojanstvo.
Prosimo Te, prebudi v nas duha odgovornosti, da bomo za Evropski
parlament izbrali predstavnike, ki bodo zvesti tvoji Besedi, spoštovali
krščansko izročilo in se zavzemali za vrednote, ki si nam jih zaupal.
Naj bo naša Evropa domovina spoštovanja družine, človekovega
življenja ter prostor odpuščanja, pravičnosti in miru.
Sv. Benedikt – prosi za nas.
Sv. Brigita Švedska – prosi za nas.
Sv. Katarina Sienska – prosi za nas.
Sv. Edith Stein – prosi za nas.
Sv. brata Ciril in Metod – prosita za nas. Amen.

TEDENSKA OZNANILA
 Danes je 3. velikonočna nedelja in začetek tedna molitve za
duhovne poklice.
 Jutri goduje sv. Dominik Savio, zavetnik ministrantov in
ministrantk. Zahvaljujem se vsem, ki zavzeto ministrirate in vabim
tudi nove člane v ministrantsko skupino.
 V sredo zvečer ob 19.30 bo v Boštanju tečaj priprave na zakon.
 V četrtek bo srečanje za starše prvoobhajancev: ob 9.00 ali
19.30.
 V petek zvečer ob 19.30 bo v Boštanju priprava na krst.
 V soboto popoldne ob 18.00 bo srečanje s starši in birmanci v
župnijski cerkvi. Med nami bo salezijanski misijonar Anton Grm.
Vabljeni tudi drugi.
 Prihodnja je 4. velikonočna – nedelja Dobrega Pastirja in sklep
tedna molitve za duhovne poklice.
 Hvala skupini iz Čanja, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev.
Prihodnji teden bo na vrsti Žurkov dol (tudi Ostrešje).
 Na voljo je nova številka Družine.

SVETE MAŠE od 5. do 12. maja 2019
Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
sv. Florjan

ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00
ob 10.00
ob 10.00

†
†
†
†
†

sv. Gotard

Sevnica

ob 19.00

†

Ponedeljek,
6. 5.
sv. Dominik
Savio

Sevnica

ob 8.00

†
†

ob 19.00

Torek,
7. 5.

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

†
†
†
†
†

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

† v zahvalo
† Drago Glavač

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

†
†
†
†
†
†
†

za vnuke in vnukinjo
Ivan Kovač
v zahvalo
Jožica Cvelbar, 7. dan
za starše Gorišek
družina Staroveški
Anton Jene, obl.

Sobota,
11. 5.

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

sv. Ignacij

Zabukovje

ob 19.00

†
†
†
†

za ohranitev vere
Stanko in Anica Šeme, sorodniki
Popelar Martin, star. in mlaj., obl.
Majda in Milka Kink

NEDELJA,
12. 5.
4. vel. –
nedelja
Dobrega
Pastirja

Sevnica
Podgorje
Šmarje

NEDELJA,
5. 5.
3.
velikonočna
nedelja

sv. Gizela
Sreda,
8. 5.
sv. Viktor
Četrtek,
9. 5.
sv. Izaija
Petek,
10. 5.
sv. Job

sv. Pankracij

Zabukovje
Sevnica

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

za farane
Jožefa Zupan
za zdravje
Pavla Mirt, obl.
Alojz, Terezija in Marija Stopar
(za pokojne gasilce)
Marija Resnik, starši Čepin in
Zorko
Marjeta Perušek in Marija Barovič
v čast Svetemu Duhu za
razsvetljenje
Angela Mirt
Karel Žveglič
družina Koritnik in Urh
Stanislav Radej
v zahvalo

† za farane
† Ljudmila Cesar, 30. dan
† Miha Remih, starši Kolman in
sorodniki
† Franc Pajk in sorodniki
† Jože Peternel
† Janez, Štefanija in Marija Motore

