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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 5. postna, tiha nedelja.  

 Prihodnja je CVETNA NEDELJA.  

 V tem tednu vabljeni k spremljanju radijskega misijona na radiu Ognjišče.  

 Vse veroukarje spodbujamo, da v tem času ne pozabijo na verske 

vsebine. Starši – bodite jim v oporo! 
 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.  

 
Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja 

koronavirusa COVID-19: Cvetna nedelja 
 

1. Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v svojih stolnicah brez 

navzočnosti ljudstva. 

2. Župnik obhaja v zaprti župnijski cerkvi sveto mašo, če je mogoče ob 

10.00 (ko je prenos svete maše iz mariborske stolnice), brez navzočnosti 

ljudstva in brez somaševanja. Pri bogoslužju prebere pasijon po Mateju. 

Župnik naj vernike povabi k spremljanju svete maše po TV SLO 2 ob 10.00.  

3. Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez 

navzočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z 

vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Duhovniki 

blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem 

mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb oziroma 

širjenja epidemije.  

4. Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta 

(TV SLO 1, predvidoma ob 11.30). 

5. Duhovniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane povabijo k 

darovanju za mašne namene in vzdrževanje župnije z nakazili na bančni 

račun župnije.  
 Škofje določajo, da se zvoni v priprošnjo Mariji za konec epidemije.  

Župniki vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo vernike k molitvi, ki 

je povezana z molitvijo škofov na Radiu Ognjišče. Verniki ta dan prižgejo 

sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.  
 

SVETE MAŠE: od 29. marca do 5. aprila 2020 
 
 

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 

 

 

NEDELJA 
29. 3. 

 

 

5. postna - 
tiha nedelja 

 
 

sv. Bertold 

 

Sevnica   
(Podgorje) 

 
(Zabukovje) 

 
 

† 
† 

† 
† 
† 
† 

  

za farane 
v zahvalo 

Jože in Helena Stopar ter sorodniki 
Marija Štuhec Remih 
Martin Kozinc 
Janez, Štefanija in Marija Motore 
  

Ponedeljek 
30. 3. 

sv. Amadej 

Sevnica  † 
† 

† 
† 

Stanko Vajdič 
po namenu 

Anica Wigele 
Jožica Cvelbar 

Torek 
31. 3. 

 

sv. Gvido   

Sevnica 
 

 † 
† 
† 
† 

po namenu 
po namenu 
Benjamin Colner 
Irena Radej 

Sreda 

1. 4. 
sv. Tomaž 

Sevnica   † 

† 
† 
† 

Jože Tomažin 

po namenu 
Angela Šibilja 
v čast Jezusovemu in Marijinemu 
   srcu in sv. Roku za zdravje 

Četrtek 

2. 4. 
 

sv. Frančišek  

Sevnica  

 

 

 † 

† 

† 

Milena Prosenik 

Alojz Štojs 

v čast Jezusovih presvetih ran za 
   božje usmiljenje in duše v vicah 

Petek 
3. 4. 

 

sv. Rihard 

Sevnica  † 
† 
† 

Marija Golob, obl. 
Jernej Metelko, obl. 
Ivanka Škoda 

Sobota 
4. 4. 

 

sv. Izidor 

Sevnica 
 
 

(Zabukovje) 

 † 
† 
† 

† 

Cecilija Zabret 
Albert Piltaver 
Albert Piltaver, obl., pok. družina 

družina Pavlič in Baumkirher 
 

NEDELJA 

5. 4. 
 

 

Cvetna 
nedelja 

 
 

sv. Julijana 

 

Sevnica   

(Podgorje) 

 
 

(Zabukovje) 

 
 

† 

† 

† 
 
† 
† 
† 

 

za farane 

Marija Stopar 

Leopold Krajnc, Nada Kelhar in 
   sorodniki 
Viktor Bohorč 
Janko Beršnjak 
Irena Radej 


