MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
4. postna nedelja
22. marec 2020
In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal. Dejal jim je:
»Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.« Nekateri izmed
farizejev so tedaj govorili: »Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje
sobote.« Drugi pa so govorili: »Kako bi grešnik mogel delati takšna
znamenja?« In bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno
rekli: »Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?« On pa je rekel: »Prerok
je.« Odgovorili so in mu rekli: »Ves si rojen v grehih, pa nas boš
učil?« In vrgli so ga ven. Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je
in mu je rekel: »Veruješ v Sina človekovega?« In ta je odgovoril ter
rekel: »Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?« Jezus mu je rekel:
»Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.« Tedaj je dejal: »Verujem, Gospod,« in se je pred
njim poklonil do tal.
Jn 9, 15-38
NEDELJSKA OZNANILA:
 Vse svete maše so do nadaljnjega odpovedane. Duhovniki bomo
maševali po namenih, za katere ste darovali! Priporočamo se tudi
za mašne namene, ki jih lahko naročite po telefonu.
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; Nova24TV: vsak
dan ob 7.00 /prenos iz Vatikana/; RTV - 2. program: nedelja ob 10.00 prenos sv.
maše.
 Danes je 4. postna nedelja.
 V sredo je praznik Gospodovega oznanjenja in zaključek tedna družine.
 Prihodnja je 5. postna – tiha nedelja.
 Veroukarje spodbujamo, da v tem času, ko imajo časa na pretek, tudi
kdaj vzamejo v roke veroučne knjige in skupaj s starši predelajo kakšno
poglavje. Birmanci pa naj ponovijo vprašanja – drugi del /Jezus Kristus naš
odrešenik/.
 Kljub predpisani osami ostanimo povezani med seboj in z Bogom v
molitvi, predvsem za tiste, ki so zboleli za koronavirus COVIT-19, in
njihove najbližje.

SVETE MAŠE: od 22. do 29. marca 2020
NEDELJA
22. 3.

Sevnica

†
†
†
†
†
†

Sevnica

† Stanko Vajdič
† Franc Jazbinšek, obl.
† Rudi Dolenšek, za božje usmiljenje

Sevnica

† Alojzija Kapler, obl.
† Martin Špan, obl. in sorodniki
† Anton Jazbec, obl.

Sevnica

†
†
†
†

Sevnica

† Marija Resnik
† Terezija Fakin, 30. dan
† Irena Radej, 30. dan

Sevnica

† v čast Jezusovih presvetih ran in
Jezusove presvete krvi za božje
usmiljenje (Simona)
† Vlado Ganc in starši
† Boris in Viktor Kladnik
† v čast Jezusovih presvetih ran in
Jezusove presvete krvi za božje
usmiljenje (Suzana)
† Klemen Kovač
† Jože Sladič, obl.
† Jože in Albina Dernač, obl.

4. postna
nedelja
sv. Lea
Ponedeljek
23. 3.
sv. Alfonz
Torek
24. 3.
sv. Katarina
Sreda
25. 3.
Gospodovo
oznanjenje
Četrtek
26. 3.
sv. Evgenija
Petek
27. 3.
sv. Peregrin
Sobota
28. 3.

Sevnica

sv. Proterij
NEDELJA
29. 3.
5. postna tiha nedelja
sv. Bertold

Sevnica

†
†
†
†
†
†

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

Frančiška Jazbec
Karel Žveglič
Jožefa Sehur
Ivan Drstvenšek

za farane
v zahvalo
Jože in Helena Stopar ter sorodniki
Marija Štuhec Remih
Martin Kozinc
Janez, Štefanija in Marija Motore

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

