MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

SVETE MAŠE: od 15. do 22. novembra 2020

33. nedelja med letom
15. november 2020
Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent,
in rekel: »Gospodar, vedel sem, da si trd človek.
Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi
raztresal. Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj
talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!
Gospodar pa mu je odgovoril: »Malopridni in leni
služabnik! Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal,
in zbiram, kjer nisem raztresal? Zato bi moral dati
moj denar menjalcem in ob vrnitvi bi jaz prejel
svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent
in ga dajte tistemu, ki jih ima deset; kajti
vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo,
tistemu pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar ima.
Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v
najglobljo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.« Mt 25, 24-30
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 33. nedelja med letom.
 Danes tudi začenjamo teden zaporov z naslovom: »Združeni v zapori.«
 Prihodnja nedelja je zadnja nedelja v cerkvenem letu – NEDELJA KRISTUSA
KRALJA VESOLJSTVA.
 Verouk: ker sem zaradi okrevanja (14 dni) odsoten, bodo spodbude za
verouk od prihodnje nedelje naprej.
 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.
Sveto obhajilo je dovoljeno deliti zgolj in samo posamično –
enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva.
V cerkvi je lahko (naenkrat) samo ena oseba ali ena družina. /SŠK/
 Na voljo imamo Marijanski koledar in Družinsko pratiko – v župnišču.

NEDELJA
15. 11.

Sevnica
Zabukovje

33. nedelja
med letom

sv. Jurij

sv. Albert

Lamperče
Sevnica

† 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.
† za zdravstvo v težkih časih
† Marija Koleto, obl.
† po namenu

Ponedeljek
16. 11.
sv. Marjeta

Sevnica

Torek
17. 11.
sv. Elizabeta
Sreda
18. 11.
sv. Filipina

Sevnica

Četrtek
19. 11.
sv. Matilda

Sevnica

† v zahvalo
† Bogu v zahvalo
† po namenu

Petek
20. 11.
sv. Edmund
Sobota
21. 11.

Sevnica

Darovanje
Device Marije

Zabukovje

†
†
†
†
†
†

za zdravje
za pokojne Požar in Kramer
po namenu
po namenu – v zahvalo
Ana in Rudolf Kozmus
Jože Špec, Jure in starši

NEDELJA
22. 11.

Sevnica
Podgorje
Zabukovje
Šmarje
Sevnica

†
†
†
†
†
†

za farane
Veronika in Rudolf Teraž in rodbina
Pajkovi iz Laš
Ana Koleto
Jože Tomažin
Rezi Vidmar, obl.

KRISTUS
KRALJ
VESOLJSTVA
sv. Cecilija

Sevnica

Sevnica

†
†
†
†
†
†

v dober namen
Terezija Metelko, 30. dan
po namenu
po namenu – Ameršek
Frančiška Jazbec
po namenu

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

