MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

22. nedelja med letom

30. avgust 2020

 Hvala skupini iz Gornjega in Dolnjega Brezovega, ki je ta teden
očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti skupina iz Vranja,
Podvrha in Stržišča.
 28. avgusta, na god sv. Avguština, je v tragični prometni nesreči
nepričakovano in nenadoma umrl in odšel naproti svojemu Odrešeniku
naš bivši kaplan sobrat duhovnik salezijanec MATILD DOMIĆ. Od
ponedeljka naprej do pogreba, bo zanj v župnijski cerkvi molitev rožnega
venca ob 18.30. Vabljeni k molitvi. Dan pogreba bo sporočen pozneje.

SVETE MAŠE: od 30. avgusta do 6. septembra 2020
Tisti čas je Jezus začel svojim učencem razodevati, da
bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin,
velikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti
umorjen in tretji dan vstati. Peter pa ga je vzel k sebi
in mu začel braniti: »Bog ne daj, Gospod! To se ti
nikakor ne sme zgoditi?« On pa se je obrnil in rekel
Petru: »Poberi se! Proč od mene, satan! V spotiko si
mi, ker ne misliš na to, kar je božje, ampak kar je
človeško.«
Mt 16, 21-23
NEDELJSKA OZNANILA:
 Danes je 22. nedelja med letom.
 Petek je prvi v mesecu, ko bomo obiskali bolne in starejše farane. Pri
svetih mašah bo priložnost za sv. spoved.
 Srečanje za birmance bo v soboto ob 18.00. Prosim, da pridejo vsi
birmanci, saj začenjamo bližnjo pripravo na sveto birmo.
 Prihodnja je 23. nedelja med letom – angelska nedelja. Ker je tudi prva
v mesecu, bo pri vseh mašah ofer za cerkvene potrebe. Zjutraj ob 7.30
vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim. Popoldne ob 16.00 bo v župnijski
cerkvi molitvena ura za duhovne poklice in srečanje Združenja Marije
Pomočnice.
 Prihodnjo nedeljo bo v Brestanici škofijsko srečanje bolnikov, invalidov in
ostarelih. Ob 14.00 bo molitvena ura in priložnost za sv. spoved. Ob 15.00
bo sveta maša ter možnost prejema zakramenta bolniškega maziljenja.
Vabljeni na to srečanje.
 V petek se je zaključilo počitniško varstvo za otroke. Hvala animatorjem,
ki so skrbeli za počitniški program.
 Slovenska Karitas nas vabi, da po svojih močeh darujemo za dobrodelno
akcijo »Za srce Afrike.«
 Z veroukom bomo začeli po nedelji, 13. septembra, prav tako z vpisom v
prvi razred. Urnik verouka bo objavljen prihodnjo nedeljo.
 Datum svete birme zaenkrat ostaja, 26. september, praznik prvega
svetega obhajila pa se prestavlja v oktober.

NEDELJA
30. 8.
22. nedelja
med letom
sv. Feliks
Ponedeljek
31. 8.
sv. Nikodem
Torek
1. 9.

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Sevnica

Sevnica

sv. Egidij
Sreda
2. 9.
sv. Marjeta
Četrtek
3. 9.
sv. Gregor
Petek
4. 9.
sv. Rozalija
Sobota
5. 9.

Sevnica

za farane
Maks Kunšek, obl. in rodbina Kunšek
v zahvalo in razumevanje v družini
Olga Prelogar
Stanko Kozole, obl.
Anton Teraž, obl.
po namenu
Viktor Sinkovič, Jože Motore, obl.
Justina Škoberne

8.00 † za duševno in telesno zdravje na
priprošnjo bož. služ. Andreja Majcna
19.00 † Frančiška Košir
† Angela Šibilja
8.00 † po namenu
19.00 † Maja Blaznik in Stane Blaznik, obl.
† Frančiška Jazbec
8.00
19.00

† po namenu
† Karel Žveglič
† Ljudmila Jalovec

Sevnica

8.00
19.00

† v zahvalo Jezusovemu srcu po namenu
† Antonija Škulj in Kristina Žnidarič
† družina Šober in Kragl

Sevnica

8.00 † Janko Božič, obl., Marjanka in Marija
Strgar
19.00 † Justina in Ferdinand Kragl
† Ana Medvešek, obl. in sorodniki
18.00 † Ana Kunšek, 30. dan

Zabukovje

NEDELJA
6. 9.

Sevnica
Podgorje

sv. Zaharija

†
†
†
†
†
†
†
†
†

Sevnica

sv. Mati
Terezija

23. nedelja
med letom –
angelska

8.00
8.30
9.00
10.00
10.00
19.00
8.00
19.00

Šmarje
Zabukovje
Sevnica

8.00 † za farane
8.30 † Marija Blatnik, obl., pok. Kunškovi iz
Dolin
9.00 †
10.00 † Ivana Gračner
10.00 † Terezija Mešiček in starši Mešiček
19.00 † Klemen Kovač

Župnija Sevnica: tel.: 07/81 61 680; Jože Brečko, župnik 031/358 027; Ivan Turk 031/358 018;
Jože Zabret 031/351 955; Štefan Vozlič 031/411 753; sevnica.donbosko.si; e-pošta:
sevnica@salve.si

