MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

32. nedelja med letom –
ZAHVALNA
8. november 2020
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko:
»Nebeško kraljestvo bo podobno desetim devicam, ki so vzele
svoje svetilke in šle ženinu naproti. Pet izmed njih je bilo
nespametnih in pet preudarnih. Nespametne so vzele svoje
svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s
svetilkami vred vzele v posodicah olje. Ker se je ženin mudil,
so vse podremale in zaspale. Opolnoči pa je nastalo vpitje:
»Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!« Tedaj so vse device vstale
in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim. »Dajte nam
svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!« Toda preudarne so odvrnile:
»Verjetno ga ne bo dovolj za nas vse. Pojdite raje k prodajalcem in si ga
kupite!« Medtem ko so šle kupovat, pa je prišel ženin, in tiste, ki so bile
pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla.« Mt 25, 1-11

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 32. nedelja med letom – zahvalna nedelja. Bogu smo hvaležni za
vse, kar od njega prejemamo
 Ob zahvalni nedelji čutim dolžnost, da se zahvalim tudi vam dragi farani
za vso pomoč, tako materialno kot tudi duhovno. Hvala vsem župnijskim
sodelavcem. Hvala tudi v imenu naše Salezijanske skupnosti.
 Prihodnja je 33. nedelja med letom. Zaradi epidemije ne bo svete maša v
Lamparčah in pri sv. Juriju v Trnovcu.
 Verouk: za verouk bodo za vsak teden spodbude na spletni strani župnije
Sevnica: https://sevnica.donbosko.si/. Prosim starše, da skupaj z otroki
odprete okenček VEROUK in predelate vsebine, ki bodo predlagane.
 Možnost prejema sv. obhajila in spovedi je ob nedeljah od 9.00 do
11.00 in med tednom ob 17.30 priložnost za sv. spoved; ob 18.00 sv.
obhajilo. V Zabukovju pa ob nedeljah ob 9.30 do 10.00.
 Na voljo imamo Marijanski koledar in Družinsko pratiko – v župnišču.

SVETE MAŠE: od 8. do 15. novembra 2020
NEDELJA
8. 11.
32. nedelja
med letom –

Sevnica
Podgorje
Zabukovje
Sevnica

ZAHVALNA
sv. Bogomir
Ponedeljek
9. 11.
sv. Teodor

†
†
†
†
†

za farane
Ljudmila Cesar
Irma in pokojni Božičevi iz Dola
Nuša Kožuh
starši Mlinarič iz Dobja ter Jože
Mlinarič
† duhovnik Matild Domić

Sevnica

† po namenu
† Terezija Vovk, 7. dan
† po namenu

Torek
10. 11.
sv. Leon
Sreda
11. 11.
sv. Martin

Sevnica

†
†
†
†
†
†

Četrtek
12. 11.
sv. Jozafat

Sevnica

† Alojz Jeler, obl.
† za zdravje družine Lapajna
† Fanika Cimperšek

Petek
13. 11.
sv. Stanislav
Sobota
14. 11.

Sevnica

†
†
†
†
†
†

sv. Nikolaj

Sevnica

Sevnica
Zabukovje

NEDELJA
15. 11.

Sevnica
Zabukovje

33. nedelja
med letom

sv. Jurij
Lamperče
Sevnica

sv. Albert

za duše v vicah
Rajko Lapajna
po namenu
Jože, Martin in Daša Puh, obl.
Martin in Kristina Šalamon
Martin Kozinc

za duše v vicah
Ivan in Cecilija Lončar
Viktor Gorišek, 30. dan
Alojz Lisec
družina Bedek
Ivan Drstvenšek

† za farane
† Franc in Denis Pečnik, obl., Marija
Pečnik, Jože in Marija Kozole
† Franc in Nada Žveglič, obl., Fanika
Gluk in družina Kunšek
† Martin Kozinc in pokojni Kozinc
† za vse pokojne Sladičeve
† Jožefa Sehur, obl.

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

