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    Tisti čas so farizeji slišali, da je Jezus saduceje 
prisilil k molku, in so se zbrali na enem kraju. Eden 

izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal z 
vprašanjem: »Učitelj, katera je največja zapoved v 
postavi?« 

Rekel mu je »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem 
srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je 

največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: 
Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih 
stoji vsa postava in preroki.«  Mt 22, 34-40 
 

 

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 6.00: ponovitve ob 12.00, 18.00 in 24.00; RTV, prvi 
program: nedelja ob 10.00. 

 Danes je 30. nedelja med letom – žegnanjska nedelja. 

 Danes in jutri je pri nas praznik Celodnevnega češčenja Jezusa v 
Najsvetejšem zakramentu. Zaradi razmer, ki vladajo, ne bo 

organiziranega češčenja Najsvetejšega. Vseeno pa vabljeni čez dan v 
cerkev molit pred Najsvetejšim.  
 Možnost prejema sv. obhajila in spovedi bo ob nedeljah od 9.00 

do 11.00 in med tednom ob 18.00. V Zabukovju pa ob nedeljah od 
9.30 do 10.00. 
 Prihodnjo nedeljo obhajamo praznik Vseh svetih. Zaradi znanih 

razmer, ne bo skupnih molitev na pokopališču in v župnijski cerkvi. 
Enako tudi v Zabukovju. Vabim vas, da kljub temu radi molimo za naše 
rajne!  

 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.  
 

Priporočila Slovenske škofovske konference za obhajanje praznika  

vseh svetih (1. november) in spomina vseh vernih rajnih (2. november)  

v času epidemije bolezni COVID-19 
  

Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih 

rajnih opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj 

zasebno ali s člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo 

grobove v domači župniji oz. znotraj svoje statistične regije in tam molijo za 

rajne. 
 

Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču z enega samega mesta 

(pri pokopališki kapeli ali cerkvi, križu oziroma vežici ali ob vhodu), brez 

blagoslova posameznih grobov in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov 

naj spremlja zvonjenje zvonov župnijske cerkve in pokopaliških kapel. Tako 

bodo verniki po domovih z molitvijo lažje spremljali to sveto opravilo. 
 

Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto 

obhajilo, darujejo za svete maše za pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo 

odpustek. Kako prejmemo odpustek, je predstavljeno na spletni strani Katoliške 

cerkve v Sloveniji.  
  

Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem 

duhovniku darujejo za svete maše (za svoje pokojne sorodnike, za zdravje v 

družini, za blagoslov pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše, za 

prijatelje itd.). Župniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane 

povabijo k darovanju za mašne intencije in za vzdrževanje župnije. 
 

Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1. november) in 

spominom vseh vernih rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh 

župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne (npr. rožni 

venec).  
 

Župniki naj predlog družinske molitve za pokojne za oba večera objavijo na 

spletni strani svojih župnij. Predlog molitve bo objavljen tudi na spletni strani 

Katoliške cerkve v Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si.  
 

Duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki naj dosledno uresničujejo državna 

in cerkvena navodila za preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega zdravja 

in zdravja bližnjih. 

  

Slovenska škofovska konferenca 

 
 

https://katoliska-cerkev.si/nauk-cerkve-o-odpustkih
https://katoliska-cerkev.si/nauk-cerkve-o-odpustkih
https://katoliska-cerkev.si/


 
 

SVETE MAŠE: od 25. oktobra do 1. novembra 2020 
 

 
 

 
 

 

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 
 

 

NEDELJA 
25. 10. 

 
 

30. nedelja 

med letom  
 

sv. Krišpin 

 

Sevnica   
Podgorje 
Šmarje 

Zabukovje 
Sevnica 

 

 
 

† 
† 
† 
† 
† 
† 

 

za farane 
Marija Stopar, obl. 
Ivan Svažič, obl. 
Olga Prelogar, obl. 
po namenu 
Rudi Dolenšek 

Ponedeljek 
26. 10. 

sv. Lucijan 

Sevnica 
 

 † 
† 

† 

za uspešno zdravljenje 
po namenu 

po namenu 

Torek 
27. 10. 

sv. Sabina 

Sevnica 
 

 † 
† 
† 

po namenu 
Frančiška Jeler 
Jožefa Špan, obl. 

Sreda 
28. 10. 

sv. Simon in 
Juda Tadej 

Sevnica   † 
† 
† 

Karel Jeler, obl. 
Anton Jene in bratje 
po namenu 

Četrtek 
29. 10.  

bl. Mihael Rua 

Sevnica 
 

 † 
† 

† 

po namenu 
Peter Remih, obl. 

Marija Verček in Jožefa Levstik 

Petek 
30. 10. 

sv. Marcel  

Sevnica 
 

 † 
† 

† 

Stanislav Radej 
Ana Koleto, 30. dan 

2 Staneta Krnc, Ana Dolinšek in Majda 
  Weiss 

Sobota 
31. 10. 

 
 

 
 

sv. Volbenk 

Sevnica  
 
 

Zabukovje 

 † 
† 
† 

† 

Karolina Kolman in družina Rihterič 
Alojz Jazbec 
Ivan Doberšek in starši 

Drago Gnidica, obl. 

 

NEDELJA 

1. 11. 
 

 

VSI  
SVETI  

 

 

 

Sevnica   

Podgorje 

 
Zabukovje 

Sevnica 
 

 
 

† 

† 

 
† 
† 
† 

  

za farane 

pok. Stopar, Kumšek, Molan, Bučar in 

   Podlipnik 
starši Gračner in Lončar 
Jože Peternel in starši 
za vse pokojne farane 


