MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
3. postna nedelja
15. marec 2020
Tedaj je prišla žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus ji je rekel: »Daj mi
piti!« Njegovi učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili hrano.
Samarijanka mu je tedaj rekla: »Kako vendar ti, ki si Jud, prosiš mene,
Samarijanko, naj ti dam piti?« Jezus ji je odgovoril in rekel: »Če bi
poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi: Daj mi piti, bi ga ti
prosila in dali bi ti žive vode.« Žena mu je rekla: »Gospod, nimaš s čim
zajeti in vodnjak je globok. Od kod imaš torej živo vodo? Si mar ti večji
kakor naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam,
njegovi sinovi in njegova živina?« Jezus je odvrnil in rekel: »Vsak, kdor
pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen,
ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.« Žena
mu je rekla: »Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat. Vidim,
da si prerok.«
Jn 4, 7-15

NEDELJSKA OZNANILA:

 Vse svete maše so do nadaljnjega odpovedane. Duhovniki bomo
maševali po namenih, za katere ste darovali!

Spodbujamo vas, da sv. maše in druge pobožnosti spremljajte s pomočjo
medijev: Radio Ognjišče - vsak delavnik ob 19.00, ob nedeljah ob 10.00,
Exodus TV - vsak dan ob 12.00, ponovitve ob 18.00, 24.00 in 6.00.
RTV-2. program - danes ob 10.00 prenos sv. maše.
 Danes je 3. postna nedelja.
 V četrtek obhajamo praznik sv. Jožefa.
 Prihodnja je 4. postna nedelja.
 Od praznika sv. Jožefa pa do praznika Gospodovega oznanjenja bomo
obhajali teden družine. V svoje molitve radi vključujmo prošnje za božji
blagoslov v naših družinah.
 Zaradi širjenja koronavirusa COVIT-19, ne bo verouka do 29. marca. Starše
vabim, da v tem času sami doma z otroki predelajo dve poglavji v učbeniku in
delavnem zvezku.
 V prilogi so prilepljena priporočila naših škofov. Zraven je tudi molitev, ki jo
lahko molite doma. Priporočamo, da osebno opravite devetdnevnico k sv. Roku
za zdravje, zmolite molitev očenaš in zdravamarijo.
 Iz že znanih razlogov je odpovedano romanje v Medžugorje. Tisti, ki ste se
prijavili in plačali kavcijo, pridite v župnišče, da dobite denar nazaj.

SVETE MAŠE: od 15. do 22. marca 2020
NEDELJA
15. 3.

Sevnica

3. postna
nedelja

†
†
†
†
†

sv. Ludovika

†
†

za farane
pok. Gostej, Zalezina in Krajnc
Anton in Frančiška Klenovšek, obl.
Jože in Marija Krajnc
Ivan, Janez in Jožefa Veber ter
Anton Jazbec
družina Bromše in Špan iz Čanja
pokojni Možič in Tomc ter Majda
Pečnik
Stanko Vajdič
Milena Vencelj, obl.
Martin Kozinc, obl.

Ponedeljek
16. 3.
sv. Herbert

Sevnica

†
†
†

Torek
17. 3.

Sevnica

† Elizabeta Jančič
† Peter Remih
† za zdravje in za pok. Drstvenšek in
Krajnc
† Milena Prosenik in Antonija Drobne
† Ivan Doberšek in starši
† Ernest Špan, obl.

sv. Patrik
Sreda
18. 3.

Sevnica

sv. Ciril Jeruz.
Četrtek
19. 3.

Sevnica

sv. Jožef
Petek
20. 3.
sv. Martin
Sobota
21. 3.

Sevnica

Sevnica

†
†
†
†

starši Žaberl
družina Kumšek, Grivc in Očko
Jožefa Cirer
Ivan Pajk, 30. dan

Sevnica

†
†
†
†
†
†

za farane
Jože in Jožefa Zupan
Ana in Vlado Sušnik
družina Krajnc iz Vrtačnice
Jože Peternelj in starši
Alojz Žajdela, obl.

sv. Hugolin
NEDELJA
22. 3.
4. postna
nedelja
sv. Lea

† Branko Starman, starši Starman
in Jančič
† Jožefa, Ana in Alojz Medvešek
† družina Božič in Košar
† Joško Kovač
† Jože Špec, Jure in starši
† Jože, Antonija in Urška Srpčič
† Jožefa Sehur
† Marija Verček in Jožefa Levstik

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

Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja
koronavirusa COVID-19: odpoved svetih maš do preklica

č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.
7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.

1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja
prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje
zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in
drugi dogodki ter vsa srečanja.
2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno,
brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni
dovoljeno.
3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso
dovoljeni.
4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled
od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo
odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli,
prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma
spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. (priloga št. 1).

8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih
ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi
sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega
navodila.
9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob
upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.
10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.
11. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in
druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za
preprečevanje okužb.
12. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter
župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov
predelajo skupaj s svojimi otroki.

5. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano:
»Svete maše so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev
zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so
med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«

13. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi
ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo
samo po telefonu oziroma e-pošti.

6. Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod
naslednjimi pogoji:

14. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove
morajo slediti navodilom Nacionalnega inštituta za javno
zdravje in Ministrstva za zdravje RS.

a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez
simptomov akutne pljučne bolezni.
b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti
vsaj 1,5 metra razdalje.
c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti
z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).

15. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z
zunanjimi obiskovalci. V samostanskih kapelah naj izpraznijo kropilnike z
blagoslovljeno vodo.
16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter
posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim
prejšnji konec epidemije.

17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter
katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za
zdravje in blagoslov našega naroda.
Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila natisnejo
in objavijo v župnijskih listih, na oglasnih deskah oziroma na spletnih straneh
ter z upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja
virusnih okužb.

Molitev za zdravje ...
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov
– prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni
– prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice
– prosite za nas.

