SVETE MAŠE: od 26. maja do 2. junija 2019

MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

6. velikonočna nedelja –
nedelja turizma
26. maj 2019
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če me kdo ljubi, se bo držal
moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri
njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni
moja, ampak od Očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal, dokler sem
še med vami. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu,
vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.« Jn 14, 23-26
NEDELJSKA OZNANILA:

 Danes je 6. velikonočna nedelja – nedelja turizma. Popoldne ob 15.00
vabljeni v Ljubljano na Rakovnik na romarski shod ob prazniku Marije
Pomočnice kristjanov.
 Danes zvečer ob 20.00 vabljeni v Kulturno dvorano Sevnica na ogled igranodokumentarnega filma o življenju blaženega mučenca Alojzija Grozdeta.
 V sredo zvečer ob 19.30 ima srečanje biblična skupina.
 V četrtek je praznik GOSPODOVEGA VNEBOHODA. Svete maše bodo v farni
cerkvi po nedeljskem razporedu. V Zabukovju zvečer ob 19.00.
 Pred Gospodovim vnebohodom obhajamo prošnje dneve. V teh dneh molimo
za blagoslov vsega človeškega dela, za blagoslov na polju in za odvrnitev
naravnih nesreč ter drugih stisk. Vsi vemo, da pri svojem delu potrebujemo
božji blagoslov. Zato vabljeni k skupni molitvi in prošnji za blagoslov pri delu. V
ponedeljek bomo ob 7.00 šli iz župnijske cerkve v procesiji k sv. maši v cerkev
sv. Florjana, v torek k sv. Marjeti na Pečje, v sredo pa od kapelice do cerkve
sv. Roka. V četrtek se bomo zbrali v cerkvi sv. Neže na Zagradcu ob 10.00, od
koder se bomo podali na Gračko goro, kjer bo sv. maša.
 V petek je praznik »Obiskanje Device Marije« in zaključek šmarnične
pobožnosti.
 V soboto bo v Ljubljani na Rakovniku »Čarna Mavrica.« Odhod zjutraj ob
7.30 pri župnišču.
 Prihodnja nedelja je 7. velikonočna – nedelja sredstev družbenega
obveščanja. Ker je tudi prva nedelja v mesecu, bo pri vseh mašah ofer za
cerkvene potrebe. Zjutraj ob 7.30 vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim.
Popoldne ob 16.00 bo molitvena ura za duhovne poklice in srečanje Združenja
Marije Pomočnice.
 Hvala staršem birmancev, ki so ta teden očistili in okrasili cerkev.
Prihodnji teden bo na vrsti Orešje.
 Na voljo je nova številka Družine in Ognjišča.
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Bogu v zahvalo
Dominik Kolman, obl., Tone,
Ivan in Minka
† pok. Teraž, Senica in Jelovčan
† Fanika, obl. in Alenka Tomažin
ter sorodniki
† po namenu /maša po procesiji/
† Vinko Žičkar, obl.
† Ivan Kozinc
† prošnja za zdravje in zahvala
Mariji in Jezusu
/maša po procesiji/
† Alojz Štojs, 30. dan
† Jože Kozinc, obl.
† po namenu /maša po procesiji/
† Ivana Izgoršek, obl. in pokojni
Popelar iz Orešja
† za uspešno operacijo
† Vilma Božič
† Milena Prosenik
† za družino Zupančič /po proces./
† pok. Kuštreba in Marolt
† Frančiška Jeler, obl.
† Albina Krajnc
† za zdravje na pripr. Marije Pom.
† Angela Zupančič
† Anton Jene

ob 8.00 † pok. Drstvenšek in Resnik
ob 19.00 † Anton Kozmus, obl.
† 2 Staneta Krnc, Ana Dolinšek, sor.
ob 18.00 † v zahvalo za 50 let skupnega
življenja
ob 8.00 † za farane
ob 8.30 † Stanka Božič
ob 9.00 † Rudi, Vida in Helena Blaznik
ob 10.00 † družina Krajnc iz Vrtačnice
ob 10.00 † Franc Kozmus
ob 19.00 † Franc Klenovšek, obl. in Ivanka
Škoda, 30. dan

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

