 Še naprej vabljeni, da izkoristite možnost prejema sv. obhajila in
spovedi: ob nedeljah od 9.00 do 11.00 in zvečer ob 18.00, med tednom
ob 17.30 do 18.00. 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/
 V župnišču imamo na voljo Marijanski koledar in Družinsko pratiko.

MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

NEDELJA SVETE DRUŽINE
27. december 2020
Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil
je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti
Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl
smrti, dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca. V Duhu je
prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj
opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje,
slavil Boga in rekel: »Zdaj odpuščaš, Gospodar, svojega
služabnika v miru, kakor si obljubil s svojo besedo. Kajti moje oči
so videle Odrešenika, ki si ga poslal vsem ljudstvom; luč v
razodetje vsem narodom in v slavo Izraela, tvojega ljudstva.«
(Lk 2, 25-32)

Želimo vam blagoslovljeno in zdravo novo leto
2021, duhovniki: Ivan, Jože, Štefan in Jože!
 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 v župnijski pisarni ali 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 praznik Svete Družine.
 V četrtek je zadnji dan civilnega leta – Silvestrovo, drugi sveti večer.
Bogu se zahvalimo za vse kar od njega prejemamo. Prosimo ga tudi za
blagoslov v letu, ki prihaja.
 V petek je Novo leto, praznik Marije Božje Matere, dan miru, tudi prvi
petek. Priložnost za sv. obhajilo bo ob 9.00 in zvečer ob 18.00. V
Zabukovju ob 10.00.
 Prihodnja nedelja je 2. nedelja po božiču.
 Zaradi pandemije letos ne bo blagoslov domov. V župnijski cerkvi lahko
vzamete blagoslovljeno vodo in sami blagoslovite svoje domove.
 Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi župnijske cerkve za božične
praznike.

SVETE MAŠE: od 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021
NEDELJA
27. 12.
SVETA
DRUŽINA
sv. Janez
Ponedeljek
28. 12.
Nedolžni
otroci
Torek
29. 12.
sv. Tomaž

Sevnica
Podgorje
Zabukovje
Sevnica

†
†
†
†
†

za farane
Valentin in Marjeta Oblak
Ivana Gračner
Janko Starič
za zdravje

Sevnica

† za prenehanje epidemije
† Jože Tomažin
† v zahvalo

Sevnica

† Alojz, Jože in Pepca Balantič
† Franc Šeško
† Emilija Mlinarič, pogrebna maša

Sreda
30. 12.
sv. Vincencija

Sevnica

Četrtek
31. 12.
sv. Silvester

Sevnica

†
†
†
†
†
†
†

Petek
1. 1.
Marija,
Sveta Božja
Mati

Sevnica
Zabukovje

2.
»sveti
večer«

za Slovenski narod, vlado in cerkev
v zahvalo za leto 2020
Karel Kolman, obl.
Frančiška Jazbec, obl.
Tonika Kozinc in Ivan Kozinc
pokojni Kuk in Colner
duhovnik Matild Domić

† na čast Jezusovemu srcu, po namenu
† za žive in pok. Dremšak in Brinovar
† Jože Vovk

NOVO LETO

Sobota
2. 1.
sv. Bazilij
NEDELJA
3. 1.
2. nedelja
po Božiču

Sevnica
Zabukovje

† Ivan Pečnik
† Anton Jazbec, pogrebna maša
† Olga Bauman

Sevnica
Zabukovje
Sevnica

† za farane
† Ivan Pajk
† Ernest Špan

sv. Genovefa
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

