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    Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin 

človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo 

sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi 

narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od 

kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. 

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: »Pridite, 

blagoslovljeni  mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki 

vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste 

mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, 

nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in 

ste prišli k meni.«  

»Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih 

najmanjših bratov, ste storili meni.«      Mt 25, 31-40 
 

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. 

 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/ 
 Danes je zadnja nedelja v cerkvenem letu –  nedelja Kristusa Kralja vesoljstva 

in začetek tedna Karitas. V sredo zvečer ob 20.00 vabljeni k spremljanju, preko 

radia Ognjišče in TV-1. program, dobrodelni koncert »Klic dobrote.« 

 Danes tudi praznujemo god sv. Cecilije – zavetnice cerkvene glasbe. Čeprav 
trenutno nimamo javnega bogoslužja, se vseeno ob tej priložnosti zahvaljujem 

za sodelovanje pri nedeljskem bogoslužju pevcem mešanega pevskega zbora, 

otroškemu zboru, ljudskim pevcem, organistom in mladinski glasbeni skupini. 

Enako tudi v Zabukovju. Naj dobri Bog bogato poplača vaš trud.  

 V torek je 24. v mesecu, spominski dan Marije Pomočnice kristjanov. 

 Prihodnja nedelja je 1. adventna, tudi nedelja Karitas. Dar za Karitas lahko  

darujete v župnišču. Vabim vas, da v tem tednu doma naredite adventne 

venčke in se tako pripravite na adventi čas. 

 Miklavževanja letos v okviru župnije ne bo. Zato vas spodbujam, da 

pripravite po družinah družinsko obdarovanje.  

 Verouk: na internetni strani župnije Sevnica: 

https://sevnica.donbosko.si/, so pripravljene spodbude za veroučence. 

Prosim starše, da skupaj z otroki odprete okenček VEROUK in predelate 

vsebine, ki so predlagane.  

 Na voljo imamo Marijanski koledar in Družinsko pratiko – v župnišču.  
 

 

SVETE MAŠE: od 22. do 29. 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 

22. 11. 
 

KRISTUS 
KRALJ 

VESOLJSTVA 

 

sv. Cecilija  

 

Sevnica   

Podgorje 

Zabukovje 
Šmarje 
Sevnica 

 

 
 

† 

† 

† 
† 
† 
† 

  

za farane 

Veronika in Rudolf Teraž in rodbina 

Pajkovi iz Laš 
Ana Koleto 
Jože Tomažin 
Rezi Vidmar, obl. 

Ponedeljek 

23. 11. 
 

sv. Klemen I. 

Sevnica 

 

 † 

† 
† 

Ivanka Zalokar 

Cecilija Zabret 
za žive in pok. Dremšak, Brinovar in 
   Piltaver 

Torek 
24. 11. 

sv. Andrej 
Dung-Luc 

Sevnica 
 

 † 
† 

† 

Bogu v zahvalo 
Ivanka Zalokar 

Irena Radej 

Sreda 
25. 11. 

sv. Katarina 

Sevnica   † 
† 
† 

Ana Černič 
Jože Prah 
Alojz Lisec 

Četrtek 

26. 11.  
sv. Leonard 

Sevnica 

 

 † 

† 
† 

Franc Kozmus 

Marija Tomc, obl. 
Franc Požun 

Petek 

27. 11. 
sv. Modest  

Sevnica 

 
 

 † 

† 
† 

za duševno in telesno zdravje 

duhovnik Matild Domić 
Anton Gnidica 

Sobota 
28. 11. 

sv. Jakob  

Sevnica  
 

Zabukovje 

 † 
† 

† 

Ivanka Zalokar 
Ivan Brus, 30. dan 

Cilka Krajnc 
 

NEDELJA 

29. 11. 
 

1. adventna, 
nedelja 

KARITAS 

 

Sevnica   

Zabukovje 
Sevnica 

 

 
 

† 

† 
† 
† 

 

za farane 

Franc in Marija Cešek 
Jože Vene 
Anton Križnik 

https://sevnica.donbosko.si/

