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MIKLAVŽEV ZVON 
 

Župniji Sevnica in Zabukovje 
 

23. nedelja med letom –  

 angelska 
 

6. september 2020 
 

 

V letošnje veroučno leto stopamo nekoliko 
negotovo, ker ne vemo, kaj nam bo to leto 
prineslo zaradi virusa Covid - 19. Tudi v 
veroučnih prostorih bomo upoštevali navolila 
NIJZ in priporočila Slovenske škofovske 
konference. Ker imamo veroučne učilnice majhne 
in so zelo skupaj, smo se odločili, da bo na en 
dan imela verouk samo ena skupina, da ne bo 
prišlo do prevelikega mešanja skupin. Tako se bo 
verouk razpotegnil na 14. dni. Zato bo vsak 

razred imel verouk na 14. dni in vsak razred bo razdeljen na dve skupine. 
Skupine bomo določili na prvem srečanju.   
  Začetek šolskega in veroučnega leta nas vabi, da skupaj stopimo 
na pot odkrivanja lepote vere in krščanskega življenja, in s tem poglobimo 
svoj osebni odnos do Boga.  Sestavni del verske vzgoje pa sta tudi 
posredovanje verskega znanja in uvajanje v življenje po veri. Vsi skupaj 
radi molimo za mlade, da se bodo veselili svoje vere in v njej rastli. K 
verskemu življenju prav gotovo tudi spada reden obisk nedeljske sv. maše. 
Nedeljska sv. maša je srečanje z Jezusom in tako višek uvajanja v 
krščanstvo in temelj naše vere v Jezusa Kristusa. Pri maši se osebno 
srečamo z Gospodom, mu prinašamo svoje skrite prošnje, težave in 
zahvale ter si »napolnimo baterije« za prihajajoč teden. 

Zato vas spoštovani straši, dragi otroci vabimo k rednemu obisku 
sv. maše. Otroci dobijo na koncu maše liturgične listke, ki jih nalepijo v 
liturgični zvezek. Liturgični zvezek ni namenjen samo  preverjanju obiska 
nedeljske maše, ampak želi biti pripomoček in spodbuda za reden obisk 
nedeljske maše.  

Verouk naj ne bo samo še en dodatni krožek ali dejavnost na 
vašem in otrokovem koledarju. Naj bo verouk resnično šola za življenje. 
Vera, ki smo jo vsi skupaj prejeli od naših prednikov, naj bo vera življenja 
oziroma naše življenje. 
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Molitev za blagoslov v šolskem in veroučnem letu 

Jezus, moj prijatelj, 
bodi z mano v tem šolskem in veroučnem letu. 
Vodi moje misli, ko bodo zašle. 
Vodi moje besede, da bodo prijazne. 
Vodi moje roke, da bodo delale dobro. 
Vodi moje noge, da bodo hodile po pravih poteh. 
Pomiri me, ko me bo strah. 
Potolaži me, ko me bo dajala žalost. 

Spodbudi me, ko bom brez moči. 
Prebudi me, če se me bo lotila lenoba. 
Hvala ti, ker me imaš rad. 
Hvala ti, ker si vedno ob meni. 
Amen. 

 

VEROUK 2020 – 2021 

 

Z veroukom bomo začeli po nedelji, 13. 
septembra. Tu je predstavljen okvirni urnik 

za novo veroučno leto. Zaradi razmer, ki 
vladajo (nevarnost okužb), smo se odločili, 
da bo na en dan imela verouk samo ena 

veroučna skupina. Zato bo verouk za 
posamezni razred na 14. dni po 1.5 ure. V 
prvem tednu bo verouk od 1. do 4. razreda, 

v drugem tednu pa od 5. do 8. razreda. 
Vsak razred ima dve možnosti: ob 13.30 ali 

ob 16.00. V prvi skupini imajo prednost »vozači«. Če bo prišlo do 

kakšne spremembe, boste obveščeni. 
Za prvi razred bo vpis v sredo, 16. septembra, v 

predvidenem času za verouk. Za druge razrede ne bo posebej 
vpisa, razen za tiste, ki se prijavljajo prvič. Prosimo tudi za vse 
veroukarje elektronski kontakt, da bomo lažje komunicirali, če bi 

prišlo do kakšne zaostritve razmer. Veroukarji bodo v prvem tednu 
verouka dobili vse potrebno za verouk. Čimprej tudi poravnajte 
prispevek za veroučne pripomočke. 

Veroukarje vabimo, da se vključijo tudi v otroški pevski zbor in 
ministrantsko skupino, mlade pa v animatorsko skupino.  
Vabljeni tudi da se vključite v programe v okviru Salezijanskega 

mladinskega centra. 



 
 

Urnik verouka 2020/21 
Urnik A – 1. teden 
 

1. razred sreda 13.30 – 15.00  16.00 – 17.30 

2. razred četrtek 13.30 – 15.00 16.00 – 17.30 

3. razred torek 13.30 – 15.00 16.00 – 17.30 

4. razred petek 13.30 – 15.00 16.00 – 17.30 

 
Urnik B – 2. teden 
 

5. razred petek 13.30 – 15.00 16.00 – 17.30 

6. razred ponedeljek 13.30 – 15.00 16.00 – 17.30 

7. razred torek 13.30 – 15.00 16.00 – 17.30 

8. razred četrtek 13.30 – 15.00 16.00 – 17.30 

 

Obvestila za mesec SEPTEMBER 
 

 Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta Zabukovje bo v 

torek, 15. septembra, ob 19.30. 
 Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta Sevnica bo v 

sredo, 16. septembra, ob 19.30.  
 Začetek birmanske devetdnevnice: četrtek,  

17. september ob 19.00. 

 Maša pri kapeli v Lončarjevem dolu: sobota, 19. september, ob 

16.00. 
 Srečanje birmancev, staršev in botrov z birmovalcem: sreda,  

23. september ob 18.00. 
 Praznik svete birme: sobota, 26. september ob 10.00. 
 

TEDENSKA OZNANILA 
 Danes je 23. nedelja med letom in tudi prva nedelja v mesecu. Pri 

vseh mašah je darovanje za cerkvene potrebe.  

 Danes popoldne bo v Brestanici škofijsko srečanje bolnikov, invalidov 

in ostarelih. Ob 14.00 bo molitvena ura in ob 15.00 sveta maša.  
 Danes začenjamo tudi teden molitve za duhovne poklice. Radi molimo 

za nove duhovne poklice, saj je veliko pomanjkanje duhovnih poklicev.  
 V torek je praznik Marijinega rojstva – mali šmaren. Svete maše bodo 

v župnijski cerkvi po nedeljskem razporedu. V Zabukovju, na Pokojnem  

Vrhu, pa ob 10.00. 
 V soboto bo škofijski molitveni dan za duhovne poklice v Petrovčah: 

ob 9.00 molitvena ura za duhovne poklice in ob 10.00 sveta maša. 



 
 

 Prihodnja je 24. nedelja med letom. Nabirka bo za Sveto deželo. 

Popoldne ob 16.00 bo molitvena ura za duhoven poklice in srečanje 

Združenja Marije Pomočnice. 
 Hvala skupini iz Vranja, Podvrha in Stržišča, ki je ta teden očistila 

in okrasila cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti skupina Pod Vrtačo in 

Florjanska, spodnji del.  
 Pogreb rajnega sobrata Matilda Domića bo v četrtek, 10. septembra. 

Pogrebna sveta maša bo v svetišču Marije Pomočnice na Rakovniku ob 

15.00. Nato bo pogreb na pokopališču v Želimljem ob 17.00. Do 

Rakovnika in nazaj bo organiziran avtobusni prevoz. Odhod ob 13.00 iz 

Glavnega trga. Lahko se že prijavite. Še naprej vabljeni zvečer pred 

mašo k molitvi rožnega venca za rajnega Matilda.  

 

 

NEDELJA 

6. 9. 
 
 

23. nedelja 
med letom – 

angelska 
 

sv. Zaharija 

 

Sevnica   

Podgorje 
 

Šmarje 
Zabukovje 

Sevnica 

  

8.00 

8.30 
 

9.00 
10.00 
10.00 
19.00 

 

† 

† 
 
† 
† 
† 
† 

 

za farane 

Marija Blatnik, obl., pok. Kunškovi iz  
   Dolin 
v zahvalo in priprošnjo 
Ivana Gračner 
Terezija Mešiček in starši Mešiček 
Klemen Kovač 

Ponedeljek 
7. 9. 

 

sv. Marko K. 

Sevnica  
 

8.00 
19.00  

† 
† 
† 

Alojz Urbančič 
Irena Radej 
po namenu 

Torek 
8. 9. 

Marijino 
rojstvo – 

mali šmaren 

Sevnica 
 
 

Pokojni Vrh 

8.00 
10.00 
19.00 
10.00 

† 
† 
†
† 

za zdravje 
Cecilija Zabret 
Zofija Senica, obl. 
Ivan Drstvenšek 

Sreda 
9. 9. 

 

sv. Peter Kl. 

Sevnica 
 

8.00 
19.00 

† 
† 
† 

po namenu 
Anton Križnik 
duhovnik Anton Bobič 

Četrtek 
10. 9. 

 

sv. Nikolaj T. 

Sevnica  
 

 

8.00 
19.00 

† 
† 
† 

v zahvalo 
Mojca Lončar 
na čast Jezusovih presvetih ran za  

  pok. Terezijo Blatnik 

Petek 
11. 9. 

 

sv. Bernard 

Sevnica 
 
 

8.00 
 

19.00 

† 
 
† 
† 

za telesno in duševno zdravje na  
   priprošnjo bož. služ. Andreja Majcna 
pokojni Božičevi in Kovačevi 
Franc Požun, 30. dan 

Sobota 
12. 9. 

 

Marijino ime 

Sevnica 
 

 
Zabukovje 

8.00 
19.00 

 
19.00 

† 
† 

† 
† 

Alojzija Vovk 
Jože Tomažin 

Terezija in Ivan Kovač 
Nikolaj Gnidica 



 
 

 

 

NEDELJA 
13. 9. 

 

24. nedelja 
med letom 

 
 

sv. Janez 
Zlatousti 

 

Sevnica   
Podgorje  
Šmarje  

Zabukovje 
Sevnica 

 

 

8.00 
8.30 
9.00 

10.00 
10.00 

19.00 

 

† 
† 
† 

† 
† 

† 

  

za farane  
Ljudmila Špan 
v priprošnjo Mariji Pomočnici – po nam. 

pok. Boštjan in pok. Božičevi iz Dola 
pokojni Kralj, Cesar in Stanko Božič 

Berta, Ivan in Albert Piltaver 


