MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

23. nedelja med letom
8. september 2019

NEDELJA,
8. 9.
23. nedelja
med letom –
Marijino
rojstvo –
mali šmaren

Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. Obrnil
se je in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne zavrača
svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in
celo svojega življenja, ne more bili moj učenec. Kdor
ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more bili
moj učenec. Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej
ne sede in ne preračuna stroškov, ali ima dovolj, da ga
bo dokončal? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj,
zidave pa ne more dokončati; in vsi ki bi to videli, bi se
mu začeli posmehovati in govoriti: »Ta človek je začel
zidati, pa ni mogel dokončati.«
Lk 14, 25-30

NEDELJSKA OZNANILA:
 Danes je 23. nedelja med letom in tudi praznik Marijinega rojstva –
mali šmaren. Ob 11.30 bo sveta maša pri sv. Neži.
 V soboto je praznik Povišanja sv. Križa. Vabljeni k sveti maši.
 V soboto popoldne ob 16.00 bo sveta maša v Lončarjevem dolu pri
kapeli. Vabljeni.
 V soboto imamo romanje za župnijo Zabukovje. Odhod bo ob 7.00
iz Zabukovja. Je še nekaj prostih mest v avtobusu, zato se lahko še
prijavite. V soboto zvečer v Zabukovju ne bo svete maše.
 Prihodnja nedelja je 24. med letom. Ob 11.30 bo sveta maša na
Grački gori.
 Z veroukom bomo začeli prihodnji ponedeljek, 16. septembra, po
urniku, ki je bil objavljen v prejšnjem Miklavževem zvonu.
 Hvala skupini iz Žigrskega vrha, ki je ta teden očistila in okrasila
cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti Trg svobode in ulice nad
Osnovno šolo.
 Na voljo je nova številka Družine.

Ponedeljek
9. 9.
sv. Peter
Klaver
Torek,
10. 9.
sv. Nikolaj
Toletinski
Sreda,
11. 9.
sv. Bernard

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Pokojni v.
sv. Neža
Sevnica
Sevnica

Sevnica

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.

ob 8.00 † po namenu
ob 19.00 † Stanko Kozole, 7. dan
† pokojni Božič in Kovač
† Franc Mastnak, obl., brat, sestre
in starši
ob 8.00 † po namenu
ob 19.00 † za verne duše po namenu
† za blagoslov ob rojstnem dnevu

Sevnica

ob 8.00 † po namenu
ob 19.00 † Boštjan Božič
† Karel Žveglič

Četrtek
12. 9.
Marijino ime

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

† po namenu
† Berta, Ivan in Albert Piltaver
† Ernest Špan

Petek
13. 9.
sv. Janez
Zlatousti
Sobota
14. 9.

Sevnica

ob 8.00
ob 19.00

† v zahvalo in priprošnjo za zdrav.
† Ivan Trstenjak
† Marija Pinoza in Franc Pinoza

Povišanje
sv. Križa

Sevnica
Lončarjev
dol
Sevnica

NEDELJA,
15. 9.
24. nedelja
med letom
Žalostna Mati
Božja

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Gračka g.
Sevnica

ob 8.00 † Marija in Jože Mastnak ter Vinko
Veber, obl.
ob 16.00 † Starši Pranjič in Kožul
† za družino Kragl in Šober
† Albert Piltaver
† starši Biderman
ob 19.00 † Marija Gradišar
ob 8.00
ob 8.30
ob 9.00
ob 10.00
ob 10.00
ob 11.30
ob 19.00

†
†
†
†
†
†
†

za farane
Branko Cesar, 30. dan
za pokojno prijateljico Zofko
Jože Špec
Angela Zupančič
Anton in Kristina Požun, za zdrav.

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

