MIKLAVŽEV
ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
22. nedelja med letom
1. september 2019

Začetek šolskega in veroučnega leta
nas vabi, da skupaj stopimo na pot
odkrivanja lepote vere in krščanskega
življenja, in s tem poglobimo svoj osebni
odnos do Boga. Sestavni del verske
vzgoje pa sta tudi posredovanje
verskega znanja in uvajanje v življenje
po veri. Vsi skupaj radi molimo za
mlade, da se bodo veselili svoje vere in
v njej rastli. K verskemu življenju prav
gotovo tudi spada reden obisk
nedeljske sv. maše. Nedeljska sveta
maša je srečanje z Jezusom in tako višek uvajanja v krščanstvo in
temelj naše vere v Jezusa Kristusa. Pri maši se osebno srečamo z
Gospodom, mu prinašamo svoje skrite prošnje, težave in zahvale ter
si »napolnimo baterije« za prihajajoč teden.
Zato vas spoštovani straši, dragi otroci vabimo k rednemu
obisku sv. maše. Otroci dobijo na koncu maše liturgične listke, ki jih
nalepijo v liturgični zvezek. Liturgični zvezek ni namenjen
samo preverjanju obiska nedeljske maše, ampak želi biti
pripomoček in spodbuda za reden obisk nedeljske maše.
Verouk naj ne bo samo še en dodatni krožek ali dejavnost na
vašem in otrokovem koledarju. Naj bo verouk resnično šola za
življenje. Vera, ki smo jo vsi skupaj prejeli od naših prednikov, naj bo
vera življenja oziroma naše življenje.

Župnija Sevnica, Glavni trg 15, Sevnica; tel.: 07/ 81 61 680, TRR: SI56 0237
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

Obvestila za mesec SEPTEMBER

 Sobota, 7. september: Animatlon za
animatorje v Želimljah.
 Zabukovje: župnijsko romanje bo v
soboto, 14. septembra. Odhod ob 7.00. Obiskali
bomo Goro pri Sodražici, Novo Štifto, Kočevsko
Reko in Kočevski Rog. Malica iz popotne torbe.
Prijave sprejemata Klementina Kolman (031 790 892) in
župnišče Sevnica. Na romanju se bomo ustavili tudi na kosilu.
 Sevnica: župnijsko romanje bo v soboto, 12. oktobra
(program romanja-glej župnija Zabukovje).
 Maša pri kapeli v Lončarjevem dolu bo v soboto, 14.
septembra, ob 16.00.
 Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta Zabukovje bo v
ponedeljek, 16. septembra, ob 19.30.
 Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta Sevnica bo v
petek, 20. septembra, ob 19.30.
 V soboto, 21. septembra, bo v Stični srečanje mladih.

VEROUK 2019 – 2020
Z veroukom bomo začeli po
nedelji, 15. septembra. Tu je
predstavljen okvirni urnik za novo
veroučno leto. Če bo prišlo do kakšne
spremembe, boste obveščeni.
Za prvi razred bo vpis v sredo, 18.
septembra, v predvidenem času za
verouk. Za druge razrede ne bo
posebej vpisa, razen za tiste, ki se
prijavljajo prvič.
Veroukarji bodo v prvem tednu verouka dobili vse potrebno za
verouk. Čimprej tudi poravnajte prispevek za veroučne pripomočke.
Veroukarje vabimo, da se vključijo tudi v otroški pevski
zbor in ministrantsko skupino, mlade pa v animatorsko skupino.
Vabljeni tudi da se vključite v programe v okviru
Salezijanskega mladinskega centra.
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TEDENSKA OZNANILA
 Danes je 22. nedelja med letom in tudi prva nedelja v mesecu.
Pri vseh mašah je darovanje za cerkvene potrebe. Popoldne ob
16.00 bo molitvena ura za duhovne poklice in srečanje Združenja
Marije Pomočnice.
 Petek je prvi v mesecu, ko bomo obiskali bolne in starejše
farane. Popoldne ob 16.00 bo sveta maša v domu starejših
občanov. Pri vseh mašah bo priložnost za sv. spoved.
 V soboto zvečer ob 20.30 vabljeni na Stari grad Celje, na
predstavo »Veliki oder sveta«. Predstavo pripravlja župnija Celjesv. Jožef.
 Prihodnja nedelja je 23. med letom, praznik Marijinega rojstva –
mali šmaren. Ob 11.30 bo sveta maša pri sv. Neži. Na Pokojnem
vrhu bo sveta maša ob 11.00 (blagoslov obnovitvenih del).
 Prihodnjo nedeljo popoldne bo v Brestanici škofijsko srečanje
bolnikov, invalidov in ostarelih. Ob 14.00 bo molitvena ura in
priložnost za sv. spoved. Ob 15.00 bo sveta maša ter možnost
prejema zakramenta bolniškega maziljenja. Vabljeni na to srečanje.
Če kdo nima prevoza, naj se prijavi v župnišču.
 V petek se je zaključilo počitniško varstvo za otroke. Hvala
požrtvovalnim animatorjem, ki so skrbeli za počitniški program.
 Pri nedeljskih mašah bomo zopet delili liturgične listke, katere
naj veroukarji vzamejo in jih lepijo v liturgične zvezke, ki jih bodo
dobili pri verouku.

 Hvala skupini iz Ribnikov, ki je ta teden očistila in okrasila
cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti Žigrski vrh.
 Na voljo je nova številka Družine in Ognjišča.

SVETE MAŠE: od 1. do 8. septembra 2019
NEDELJA,
1. 9.
22. nedelja
med letom –
angelska
nedelja

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica

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

†
†
†
†
†
†

za farane
Valentin Božič
priprošnja in zahvala Mariji Pom.
Alojz Klaneček
Jože Sladič
Janez, Štefanija in Marija Motore

sv. Egidij

Ponedeljek
2. 9.
sv. Marjeta
Torek,
3. 9.
sv. Gregor
Veliki
Sreda,
4. 9.
sv. Rozalija
Četrtek
5. 9.
sv. mati
Terezija
Petek
6. 9.

Sevnica

ob 8.00 † po namenu
ob 19.00 † Maks Slemenšek in Slavko Pavlič
† Nikolaj Slapnik, 7. dan

Sevnica

ob 8.00 † po namenu
ob 19.00 † Herman in Marija Kočevar
† Valentin Božič, 30. dan

Sevnica

Sevnica

Sevnica
dom

sv. Zaharija
Sobota
7. 9.

Sevnica

sv. Regina

Zabukovje

NEDELJA,
8. 9.

Sevnica
Podgorje

23. nedelja
med letom –
Marijino
rojstvo –
mali šmaren

Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Pokojni v.
sv. Neža
Sevnica

ob 8.00 † Alojz Urbančič
ob 19.00 † Zdravko Božič
† Marta Cesar, 30. dan
† Zofija Senica, obl.
ob 8.00 † po namenu
ob 19.00 † Drago Glavač
† za duhovne poklice
† Erika Krošelj, 7. dan
ob 8.00 † po namenu
ob 16.00 † Franc Šeško
ob 19.00 † Štefka in Miloš Dernovšek
† Martin Kozinc, 7. dan
ob 8.00 † Janko Božič, obl.
ob 19.00 † Justina, obl. in Ferdinand Kragl
† Ivan Lončar
ob 19.00 † Alojzija Klenovšek
ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00
ob 10.00
ob 10.00
ob 11.00
ob 11.30
ob 19.00

† za farane
† Marija Blatnik, obl., pokojni
Kunškovi iz Dolin
† Stane in Lenka Bizjan
† Boštjan, obl., pok. Božič iz Dola
† Terezija Mešiček in starši
† Ivan Drstvenšek
† v zahvalo in za dobro letino
† Jože Brečko, obl.

