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   MIKLAVŽEV 
         ZVON 

 

Župniji Sevnica in Zabukovje 
 

1. adventna nedelja 
 

1. december 2019 
 

 
Z adventom začenjamo novo bogoslužno 
leto, ki ga sprejemamo kot novo 
priložnost, ki nam jo daje Bog. Vsak nov 
dan, nov teden, novo leto je dar, nova 
naloga z novimi opravili.  
»Pridi, da, pridi, moj Bog. Pridi s svojim 

ognjem in me razžari, pridi s svojim dihom in me poživi, pridi s 
svojo močjo in me vzravnaj, pridi s svojo ljubeznijo in me napolni 
z navdušenjem. 
 Pridi, da, pridi, Bog sveta, pridi v številnih prerokih, ki 
izzivajo in ne dopustijo miru. Pridi v Jezusu Kristusu, ki zdravi 
rane in vse oživlja. Pridi v vseh ljudeh, ki ljubijo in iščejo mir. 
Pridi v vseh stvareh, s katerimi se srečujem, pa vendar ostajajo 
tuje. Pridi, da, pridi, moj Bog, in naredi iz tega sveta svoj dom.«  
       /Anton Rotzetter/ 

Naj bo res ta adventni čas, čas notranje prenove, ko 
bomo preko osebne molitve, spovedi in dobrih del, svoja srca 
pripravili na Njegov prihod za božične praznike. Naj nam k temu 
pomagajo dogodki v adventnem času: sv. Miklavž, Brezmadežna, 
Marija romarica /Zabukovje/ in božična devetdnevnica, h kateri 
vabim vse veroukarje in še posebej letošnje birmance in 
prvoobhajance.  

Naj bo res za nas vse duhovno bogat adventni čas.    

 
Adventni čas zahteva našo moč in vztrajnost! 
Ostanimo močni v naši pripravi ... 
Naj nas veter vsakdanjih napetosti ne odnese s poti! 
 

 

mailto:sevnica.donbosko.si;%20e-
mailto:zupnija.sevnica@salve.si


 
 

Obvestila za mesec DECEMBER 
 Srečanje zakonske skupine bo v sredo, 

 11. decembra, ob 19.00. 
 V ponedeljek, 16. decembra, začenjamo z božično 

devetdnevnico. Med mašami bo priložnost za sveto 

spoved. Še posebej so vabljeni prvoobhajanci in 

birmanci. Večerne maše bodo v cerkvi. Ne odlašajte s spovedjo na 

zadnje dni.  

 Božična devetdnevnica z mašo bo tudi v Zabukovju, ob 17.00. 

 V Podgorju in Zabukovju bo priložnost za adventno spoved v 

pripravi na Božič na 3. adventno nedeljo. 

 Če kdo od bolnih ali starejših faranov za praznike ne more v 

cerkev, pa si želi opraviti sveto spoved in prejeti sveto obhajilo, 

nam to sporočite v župnišče.  

 V sredo, 18. decembra, po večerni maši, ima srečanje biblična 

skupina. 
 V soboto, 21. decembra, po večerni maši, bo »Duhovni večer« 

za mlade s priložnostjo za sveto spoved. 
 V soboto, 21. decembra, bo ob 19.00 srečanje za birmance, 

botre, starše in stare starše. 

 Na 4. adventno nedeljo nas bo obiskala »Luč miru iz 

Betlehema«. Svečke bodo na voljo pri vseh svetih mašah.  
 Maša na »sveti večer« bo ob 18.00. 

 Na slovesni praznik Gospodovega rojstva – BOŽIČ, bodo svete 

maše ob 24.00, ob 8.00, ob 10.00 in ob 18.00 v župnijski cerkvi 

ter ob 9.00 na Grački gori. Ob 14.00 bo sv. maša v Domu 

starejših občanov. 

 Na praznik sv. Štefana, diakona in prvega mučenca, 26. 

decembra, bodo v župnijski cerkvi svete maše po prazničnem 

razporedu. Ob 11.30 bo sveta maša pri sv. Štefanu v Vranju. Po 

maši bo blagoslov konj.  
 Na praznik sv. Janeza, apostola, 27. decembra, bo pri svetih 

mašah blagoslov vina. 

 Zabukovje: na »sveti večer« bo v Podgorju sveta maša ob 

20.00; v Zabukovju bo na Božič ob 24.00 in ob 10.00; na praznik 

sv. Štefana v Zabukovju ob 10.00. 

 Božični koncert: v soboto, 28. decembra, po večerni maši, ob 

18.45 – Planinski pevski zbor ENCIJAN.  
 V Božičnem času bodo blagoslovi družin v Sevnici in 

Zabukovju. Držali se bomo seznama od lani. Če še kdo želi obiska 



 
 

duhovnika, bodo na voljo prijavnice in jih izpolnite ter vrnite do 

božičnih praznikov. 
 

TEDENSKA OZNANILA 
 Danes je 1. adventna nedelja – nedelja Karitas. Nabirka za 

Karitas bo prihodnjo nedeljo. Popoldne ob 15.00 bo molitvena ura 

za duhovne poklice in srečanje združenja Marije Pomočnice. 
 Ob nedelji Karitas se zahvaljujem članicam Župnijske Karitas 

Sevnica, za njihovo požrtvovalno delo. 
 Sv. Miklavž nas bo obiskal v četrtek zvečer ob 18.00, na 

predvečer njegovega godu. Najprej bo sveta maša, nato pa 

program z obiskom sv. Miklavža. Prijave za obdarovanje 

sprejemamo do torka zvečer. Obdarovani bodo tisti otroci, ki bodo 

prijavljeni. Zato s sabo prinesite listke, ki ste jih dobili ob prijavi. 

V Domu starejših občanov Sevnica pa bo sv. Miklavž v petek 

popoldne ob 16.00. 
 V Zabukovju bo srečanje s sv. Miklavžem v soboto po sv. maši, 

ki bo ob 16.00. 
 Na prvi petek bo obisk bolnih in starejših faranov. Popoldne ob 

15.30 bo sveta maša v Domu starejših občanov Sevnica. 
 V petek zvečer po maši, bo adoracija in priložnost za spoved za 

birmance, botre in starše. 
V soboto zvečer ob 18.30 bo v Ljubljani na Rakovniku sprejem 

novih sotrudnikov. Med njimi bo tudi Mihelca Jazbec. 

 Prihodnjo nedeljo je praznik Brezmadežnega spočetja Device 

Marije. Pri nas tudi praznik zavetnika naše župnije, sv. Nikolaja. Pri 

svetih mašah se ga bomo še posebej spomnili in se mu priporočili. 

Nabirka bo za Karitas. Sveta maša bo tudi na Pokojnem vrhu 

dopoldne ob 11.00. 
 Prihodnjo nedeljo obhaja okroglo obletnico-80 let življenja, naš 

sobrat duhovnik Ivan Turk. Zahvaljujem se mu za vso požrtvovalno 

delo, ki ga opravlja v naši župniji in ga priporočam v molitev.  
 Hvala župnijski Karitas in vsem sodelavcem, ki ste organizirali in 

izvedli pletenje adventnih venčkov v petek in soboto. 

 Hvala skupini iz Drožanja in Metnega vrha, ki je ta teden 

očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti Drožanjska 

cesta. 

 Na voljo je nova številka Družine. 

 V župnijski pisarni je na voljo Marijanski koledar in Družinska 

pratika.  



 
 

 

SVETE MAŠE: od 1. do 8. decembra 2019 
 

 

 

 

 

 

NEDELJA 
1. 12. 

 

1. adventna 
nedelja – 
nedelja 

KARITAS 

sv. Edmund 
 

 

Sevnica   
Podgorje  
Šmarje  

Zabukovje 

Sevnica 
 

 

ob 8.00 
ob 8.30 
ob 9.00 

ob 10.00 

ob 10.00 
 

ob 18.00 

 

† 
† 
† 
† 

† 
 
† 

  

za farane 
pokojni Teraževi 
v zahvalo in za zdravje 
družina Krajnc iz Vrtačnice 

Alojz Oblak, starši Dremšak in  
   Oblak 
pokojni Stegenšek in Klenovšek 

Ponedeljek, 
2. 12. 

 
 

sv. Bibijana 

Sevnica  
 

ob 8.00 
ob 18.00 

† 
† 
† 

Marija Gradišar 
Alojzij Dremšak 
Milena Prosenik 

Torek, 
3. 12. 

sv. Frančišek 
Ksaver 

Sevnica ob 8.00 
ob 18.00 

† 
† 
† 

Jožica Cvelbar 
Martin Kozinc 
Franc Mirt 

Sreda, 
4. 12. 

sv. Barbara 

Sevnica 
 

ob 8.00 
ob 18.00 

 

† 
† 
† 

Angela Šibilja 
Joško Kovač 
za pok. sorodnike in za zdravje 

Četrtek, 
5. 12.  

 

bl. Filip Rinaldi 

Sevnica ob 8.00 
ob 18.00 

† 
† 
† 

Marija Mirt 
Terezija Vidmar 
Fanika Cimperšek 

 

Petek, 

6. 12.  
 
 
 

sv. Miklavž 

Sevnica 

dom 

ob 8.00 

ob 15.30 
ob 18.00 

† 

† 
† 

† 

v zahvalo in po namenu 

Franc Šeško 
Karolina in Jože Kolman 

Ivanka Škoda  
 

Sobota, 
7. 12. 

 
 
 

sv. Ambrož 

Sevnica 
 
 
 

Zabukovje 

ob 8.00 
ob 18.00 

 
 

 ob 16.00 

† 
† 
† 
† 
† 

Danijela Ocepek, obl. 
Peter Remih, 30. dan 
Jože Sladič 
Franc Mohar, obl. 
Jože Špec, obl. 

 

NEDELJA, 
8. 12. 

 

Brezma-

dežno 
spočetje 
 Device 
Marije 

Sevnica  
Podgorje 
Šmarje 

Zabukovje 

Sevnica 

Pokojni vrh 
Sevnica 

ob 8.00 
ob 8.30 
ob 9.00 

ob 10.00 

ob 10.00 

ob 11.00 
ob 18.00 

† 
† 
† 
† 

† 

† 
† 

za farane 
Karel Gračner, 7. dan 
Franc in Ana Kožuh 
Vilma Božič, obl., Božičevi iz Dola 

starši Jezernik, obl. 

Ivan Drstvenšek 
Silva Špan, obl. 
 


