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Župniji Sevnica in Zabukovje
7. velikonočna nedelja
2. junij 2019
SUMLJIVA DOBROTA

Zlata ribica je študentu,
ki jo je bil ulovil, obljubila
izpolniti eno željo, če jo pusti
nazaj v svobodo. Študent
pristane in si zaželi vztrajnosti,
da bi mogel lepo študirati...
»Naj mu bo,« ga pohvali ribica,
»dober je in odgovoren!«
Njeno pohvalo je slišal
modri som, ki je premišljeval
tam v bližini. Dejal je: »Ali si
prepričana, da je dober? Vprašaj ga najprej, zakaj si želi
vstrajnosti!« Ribica ga vpraša in študent odgovori: »Želim
se pridno učiti, kajti če opravim vse izpite, dobim diplomo.
Če dobim diplomo, lahko dobim dobro zaposlitev. Če bom
imel dobro zaposlitev, bom imel tudi veliko plačo. Z veliko
plačo pa bom lahko lepo živel.« Stari som pravi na to:
»Vidiš, ali ni njegova dobrota vendarle vprašljiva? To, kar je
rekel, pričuje, da se zanima samo za svoje koristi, kajti niti
z besedico ni omenil koristi svojih bližnjih!« /Misel za lepši dan/
»Če iz sebe jemljemo in drugim dajemo, se vrača v
podvojeni meri. Razdajaj veselje, če hočeš biti vesel.
Razdajaj srečo, če hočeš biti srečen.« /Franc Sodja/
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PRIPRAVA NA ZAKON – za zaročence 2019
- 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 JUNIJ
 Nedelja, 9. junij: pri 10.00 maši bo zaključek
veroučnega leta.
 Sobota, 15. junij: Slovensko narodno romanje
bolnikov, invalidov in starejših na Brezje. Odhod
avtobusa iz Sevnice ob 6.30. Prijave: 031/673 504 Tončka.
 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 bo v nedeljo, 16. junija,
pri maši ob 10.00. Prosimo vas, da svojim bolnim in starejšim, ki
večkrat ne morejo priti k maši, omogočite prihod na to srečanje. Če
kdo nima prevoza, naj nam to sporoči. Pred mašo bo tudi priložnost
za sv. spoved. Kdor bo želel, bo med mašo lahko tudi prejel
bolniško maziljenje. Po maši bo še srečanje na župnijskem
dvorišču.
 Nedelja, 16. junij, Celje-Marijina cerkev: Molitveno srečanje za
duhovne poklice: ob 15.00 molitvena ura, ob 16.00 sveta maša.
 Sreda, 19. junij: zaključek biblične skupine. Ob 18.00 odhod na
Pečje.
 Vseslovensko srečanje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu
Srcu bo v soboto, 22. junija, v baziliki lurške Matere Božje v
Brestanici. Ob 9.30 bo molitev rožnega venca, ob 10. uri pa sv.

maša, ki jo bo daroval upokojeni celjski škof msgr. dr. Stanislav
Lipovšek.
 Duhovne vaje za otroke od 7. do 9. razreda: 29. junij - 2. julij v
Želimljem.
TEDENSKA OZNANILA
 Danes je 7. velikonočna nedelja. Ker je tudi prva nedelja v
mesecu, bo pri vseh mašah ofer za cerkvene potrebe. Popoldne ob
16.00 bo molitvena ura za duhovne poklice in srečanje Združenja
Marije Pomočnice.
 Jutri zvečer ob 19.30 bo v Zabukovju srečanje Župnijskega
pastoralnega sveta.
 V sredo zvečer ob 19.30 bo v Sevnici srečanje Župnijskega
pastoralnega sveta.
 V sredo zvečer ob 19.30 bo v Boštanju priprava na zakon.
 Petek je prvi v mesecu, ko bomo obiskali naše bolne in starejše
farane. Ob 16.00 bo sv. maša v Domu starejših občanov. Pri vseh
mašah bo priložnost za spoved.
 Prihodnjo nedeljo obhajamo praznik BINKOŠTI. Ob 11.30 bo
sveta maša tudi v Žabjeku.
 Prihodnjo nedeljo bomo imeli pri drugi maši ob 10.00 zaključek
veroučnega leta. Pri sveti maši bodo sodelovali veroukarji. Delili
bomo tudi veroučna spričevala. Vsi veroukarji lepo vabljeni k tej
sveti maši.
 Prihodnjo nedeljo se nam bo predstavila skupina štirih mladih
zdravnikov, ki se konec junija za 3 mesece odpravlja na
humanitarno medicinsko odpravo v Kenijo, kjer bo tamkajšnjim
prebivalcem nudila osnovno zdravstveno oskrbo. Med njimi je tudi
naša animatorka Neža Jene. Odpravo v celoti krijejo z lastnimi
finančnimi sredstvi, zato bodo po nedeljskih mašah ob 8. in 10. uri
zbirali prostovoljne prispevke. Že v naprej se vam prisrčno
zahvaljujejo za vašo pomoč.
 Prihodnjo nedeljo bo v Zabukovju pri 10.00 maši srečanje bolnih
in ostarelih župljanov.
 V petek smo zaključili s šmarnično pobožnostjo. Hvala vsem, ki
ste sodelovali v župnijski cerkvi in na Orehovem. Še posebej hvala
kitaristoma Martinu in Roku. Hvala tudi vsem, ki so se zbirali in
vodili šmarnice v Zabukovju.
 Hvala skupini iz Orešja, ki so ta teden očistili in okrasili cerkev.
Prihodnji teden bo na vrsti Gornje in Dolnje Brezovo.
 Na voljo je nova številka Družine.

SVETE MAŠE od 2. do 9. junija 2019
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

† po namenu
† Tončka Vintar
† Terezija Vidmar

Torek,
4. 6.
sv. Kvirin
Sreda,
5. 6.

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

† po namenu
† Jožica Cvelbar, 30. dan
† Karel Žveglič

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

sv. Igor
Četrtek,
6. 6.

Zabukovje
Sevnica

ob 19.00
ob 8.00
ob 19.00

†
†
†
†
†
†
†

po namenu
Drago Glavač
Ivan Doberšek
Cecilija Povodnik, 7. dan
v zahvalo
Alojzij Dremšak
Ciril in Ivica Šerjak, obl.

Sevnica
dom

ob 8.00
ob 16.00
ob 19.00

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

†
†
†
†
†
†

Zabukovje
Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje

ob 19.00
ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00
ob 10.00

†
†
†
†
†
†

Sevnica
Žabjek
Sevnica

ob 10.00
ob 11.30
ob 19.00

†
†
†

po namenu
Franc Šeško
Fanika Cimperšek
v zahvalo in priprošnjo
po namenu
Alojz Oblak, pok. Dremšak in
Oblak
Jože Gubenšek, obl.
Jože Špec
za farane
Jožefa Zupan
Bogu in Mariji v zahvalo za zdravje
Janez Božič, obl., pok. Božičevi iz
Dola
Majda Kragl
za pokojne Kolman
Danijela in Stanko Žičkar ter
Tončaka in Štefan Lesičar

NEDELJA,
2. 6.
7.
velikonočna
nedelja

sv. Erazem
Ponedeljek,
3. 6.
sv. Karel L.

sv. Norbert
Petek,
7. 6.
sv. Robert
Sobota,
8. 6.
sv. Medard
NEDELJA,
9. 6.

BINKOŠTI

sv. Primož in
Felicijan

†
†
†
†
†
†

za farane
Stanka Božič
Rudi, Vida in Helena Blaznik
družina Krajnc iz Vrtačnice
Franc Kozmus
Franc Klenovšek, obl. in Ivanka
Škoda, 30. dan

