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Čas zahvale z mislijo na usmiljenje 
Pred nami so močne vsebine meseca novembra: 

zahvalna nedelja, svetovni dan ubogih, teden 

zaporov, teden Karitas. Skupni okvir dogodkov 

lahko ubesedimo s hvaležnostjo in usmiljenjem. 

Pravijo, da nasprotje hvaležnosti ni nehvaležnost, 

ampak brezbrižnost. Nasprotje usmiljenja tudi ni 

pravičnost, ampak maščevanje. 

Misel papeža Frančiška iz letošnje poslanice za svetovni dan ubogih pravi: 

»Včasih je za povrnitev upanja potrebno zelo malo. Dovolj je, da se za trenutek 

ustavite, se nasmehnete in prisluhnete. Vsaj enkrat preložimo statistiko: revni 

niso statistika, ki jo navajamo, ko se hvalimo z našimi dobrimi deli in projekti. 

Revni so osebe, ki jih je treba srečati; so osamljeni, mladi in stari, ki si želijo, da 

bi bili povabljeni k nam domov, da bi si skupaj delili obrok; so moški, ženske in 

otroci, ki iščejo prijazno besedo. Revni nas rešujejo, ker nam omogočajo, da 

naletimo na obraz Jezusa Kristusa.« 

 Želim se zahvaliti vsem, ki ste v sebi zatrli brezbrižnost in po svojih močeh v 

danih situacijah skušali pomagati in ustvarjati tam, kjer ste začutili stisko in 

potrebo po pomoči. Hvala vam, ker ste v minulem letu zakrpali marsikatero 

stisko in izpeljali ogromno projektov z nitjo ljubezni, in tako s skrbjo delavca za 

rast Božjega kraljestva med nami sporočali, da vaše delo in pomoč nista bili iz 

obilja, ampak ste podarili del sebe. A je lahko svatovsko oblačilo zašito? Ne! 

Poveličano Jezusovo telo je tudi ohranilo rane mučenja in sled sulice, ki je 

prebodla Jezusovo srce. Rane na poveličanem telesu so kot »flike,« a se zaradi 

ljubezni spremenijo v na novo zašito svatovsko oblačilo. Naj bo tako tudi s 

krpanjem stisk našega časa. Bog povrni za vse storjeno, ki tisto, kar je zakrpano, 

spreminja v svatovsko oblačilo. /Rok Metličar, škofijski upravitelj/ 
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Raztros pepela 

19. Če se iz tehtnih razlogov izbere kremacija trupla, mora biti pepel 

pokojnika praviloma shranjen na svetem kraju, torej na pokopališču ali, če je 

primerno, v cerkvi oziroma na za to s cerkvene strani posebej namenjenem 

območju. 

 20. Želja, da bi bil umrli raztresen v morju, gorah, gozdu oziroma na 

pokopališču, je krščansko nesprejemljiva, saj je v takšnih primerih bolj 

poudarjena ljubezen do narave, to je želja ostati povezan s tistim, s čimer je bil 

pokojnik povezan v zemeljskem življenju, kot pa je z Bogom in bližnjimi. Pri tem 

ni prostora za upanje na večno življenje in življenje v Bogu. 

 21. Raztros pepela izpušča možnost za molitveno spominjanje pokojnika, ki 

izhaja iz obiskovanja grobov. Kdor nima groba, ne dopušča spomina, zato hitro 

pride do pozabljanja. To lahko vodi v panteistično  in naturalistično ali 

nihilistično dojemanje življenja in smrti. Če ni določenega kraja pokopa, groba, 

ne more biti molitve niti spomina, s tem pa se hitreje izbriše sled o obstoju 

določene osebe. Naslednjim generacijam se tako odvzame vsaka možnost 

zgodovinskega spomina. 

 22. Da bi se izognili vsaki obliki panteističnega, naturalističnega ali 

nihilističnega zmotnega pojmovanja, ni dovoljen raztros pepela v zrak, zemljo, 

vodo ali na pokopališče, kakor tudi pretvorba pepela v spominke, zlatarske 

izdelke ali druge predmete, saj v teh primerih ne moremo upoštevati higienskih, 

socialnih ali ekonomskih razlogov, ki bi utemeljevali odločitev z kremacijo. 

 23. Če obstaja utemeljen sum o odločitvi za raztros pepela iz krščanski veri 

nasprotnih razlogov, se odreče tudi cerkveni obred pred upepelitvijo, kakor to 

določa pravo. (prim. ZCP kan. 1176, 3.) /Pastoralne smernice za krščanski pogreb 

in žarni pokop/ 

 

Obvestila za mesec NOVEMBER 
 Zakonska skupina ima srečanje v sredo,  

13. 11., ob 18.30. 

 Srečanje za starše 2. razreda bo v sredo,  

13. 11., ob 15.00 ali 16.45. 
 Srečanje za starše 4. in 5. razreda bo v 

ponedeljek, 18. 11., ob 9.00 ali 18.30. 
 Srečanje biblične skupine bo v sredo,  

20. 11., ob 18.30.  

 Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta Sevnica bo v petek, 

 22. 11., ob 18.30. 
 Srečanje za birmance, botre, starše in stare starše, bo v soboto, 

23. 11., ob 19.00. 



 
 

 Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta Zabukovje bo v torek, 

26. 11., ob 19.00. 
 Adventni venčki: delavnica za veroukarje bo v soboto, 30. 

novembra, v Miklavževi dvorani. 
 Sv. Miklavž nas bo obiskal v četrtek, 5. decembra, na predvečer 

njegovega godu. Srečanje z Miklavžem bo ob 18.00. Za obdarovanje 

prijavite otroke v župnijski pisarni ali pri verouku. Obdarovani bodo 

tisti otroci, ki bodo prijavljeni. Prostovoljni prispevek je 5 €. Srečanje 

z Miklavžem v Zabukovju pa bo v soboto, 7. decembra,  

po maši (16.00). 
 V župnijski Karitas bodo tudi letos naredili večje število adventnih 

venčkov. Namenjeni so predvsem tistim, ki nimajo možnosti, da bi 

sami naredili svojega. Zato prosijo, da nam prinesete kovinske 

obročke iz preteklih let. 

 

TEDENSKA OZNANILA 
 Danes je 31. nedelja med letom – tudi zahvalna nedelja. Bogu 

smo hvaležni za vse, kar od njega prejemamo. Ob 11.30 bo sveta 

maša na Grački gori. Popoldne ob 15.00 vabljeni k molitvi za nove 

duhovne poklice in srečanju Združenja Marije Pomočnice. 
 Ob zahvalni nedelji čutim dolžnost, da se zahvalim tudi vam dragi 

farani za vso pomoč, tako materialno kot tudi duhovno. Hvala vsem 

župnijskim sodelavcem. Hvala tudi v imenu naše Salezijanske 

skupnosti. 
 V sredo je v Zabukovju dan celodnevnega češčenja. Ob 8.00 bo 

sveta maša in češčenje Najsvetejšega do 10.00. Popoldne bo 

izpostavljeno Najsvetejše ob 15.30. Zaključek s sveto mašo pa bo ob 

17.00. 

 Prihodnja nedelja je 32. med letom – Martinova nedelja. Ob 11.30 

bo sveta maša pri sv. Martinu v Lamperčah. 
 Na Martinovo nedeljo bo pri sv. Juriju v Trnovcu, po maši ob 

11.00, blagoslov nove strehe  zvonika, nato pa druženje prisotnih s 

pogostitvijo in srečelovom. Namensko zbrana sredstva bodo 

izhodišče za nadaljnje aktivnosti v zvezi z obnovo tega 

zgodovinskega bisera in zavetnika naših krajev. Vljudno vabljeni! 

 Ta teden bo zopet redni verouk. 

 Hvala skupini iz Prvomajske, Kidričeve, Kajuhove in Taborniške ulice, 

ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti 

Šmarje in Planinska cesta. 
 Na voljo je nova številka Družine. 

 
 



 
 

 

 

NEDELJA, 
3. 11. 

 

31. nedelja  

med letom – 
 

 zahvalna 

nedelja  
 

sv. Viktorin 
 

 

Sevnica   
Podgorje  
Šmarje  

Zabukovje 
Sevnica 

Gračka g. 

Sevnica 

 

ob 8.00 
ob 8.30 
ob 9.00 

ob 10.00 
ob 10.00 
ob 11.30 

ob 18.00 

 

† 
† 
† 

† 
† 
† 

† 

 

za farane 
Branko Cesar 
Rudi, Vida in Helena Blaznik 

Anton Pajk, obl. iz Boršta 
Marjanka Stergar, obl. 
Terezija Vidmar 

v zahvalo in priprošnjo  
   Jezusovemu in Marijinemu srcu 

Ponedeljek 
4. 11. 

sv. Karel 
Boromejski 

Sevnica 
 

ob 8.00 
 

ob 18.00 
 

† 
† 
† 
† 

Angela Mirt 
Ana Dolinšek-Weiss 
Jože Jazbec, obl., starši in sorod. 
Karel Zupančič 

Torek, 

5. 11. 
 

sv. Zaharija 
in Elizabeta 

Sevnica 

 
 

ob 8.00 

ob 18.00 

† 

† 
 

† 
† 

Beltram Glavač  

Jože Rupnik, Jožefa in Dominik  
   Češek 

Ivan Ribič, 30. dan 
Rozalija Lušina, 30. dan 

Sreda, 
6. 11.  

 
 
 

sv. Lenart 

Sevnica 
 

 
 

Zabukovje 

ob 8.00 
 

ob 18.00 
 

ob 8.00 
ob 17.00 

† 
 

† 
† 
† 
† 

na priprošnoj Andreja Majcna za 
   telesno in duševno zdravje 

pokojni Alič in Repar 
Igor Beršnak, ob smrti 
Ana Pajk 
Marija Krajnc, obl. in rodbina 

Četrtek 

7. 11. 
sv. Engelbert 

Sevnica  ob 8.00 

ob 18.00 

† 

† 
† 

za stanovitnost, za mir na svetu 

pokojni Božič in Kovač 
za duhovne poklice 

Petek 

8. 11. 
sv. Gotfrid 

Sevnica 

 

ob 8.00 

 
ob 18.00 

 

† 

† 
† 
† 

v zahvalo 

za zdravje na priprošnjo Marije P. 

Vesna Prosenik, obl. in Rafko 
Stane Kragl, obl. in Martin Špan 

Sobota 
9. 11. 

 

 
sv. Teodor 

Sevnica 
 
 

Zabukovje 

ob 8.00 
ob 18.00 

 

ob 17.00 

† 
† 
† 

† 

za vse pokojne Andrejčič 
Emil, Janko in Majda Kragl 
Antonija, Jože in Urška Srpčič 

Drago Gnidica, Ana in Ivan Puc  
   ter Tone Perc 

 

NEDELJA, 
10. 11. 

 

 

32. nedelja  
med letom 

 
 

sv. Leon 
Veliki 

  

 

 

Sevnica   
Podgorje  
Šmarje  

Zabukovje 
Sevnica 

 
sv. Jurij-T. 

Lamparče 
Sevnica 

 

ob 8.00 
ob 8.30 
ob 9.00 

ob 10.00 
ob 10.00 

 
ob 11.00 

ob 11.30 
ob 18.00 

 

† 
† 
† 

† 
† 
 
† 

† 
† 

  

za farane 
Franc Imperl 
Nuša Kožuh 

Irma, obl. in p. Božičevi iz Dola 
Franc Jazbec, obl., starši Ivan  
   in Milka 
družina Pavlič in Baunkirher 

Martin Kozinc in pok. Kozinčevi 
Martin Ilotič in starši Horvatič 


