MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

2. nedelja po božiču
3. januar 2021
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in
Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo
po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo
življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni
sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez.
Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po
njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.
Resničan luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na
svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal. V svojo
lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. (Jn 1, 1-11)

 Od jutri naprej bodo spet dovoljene svete
maše z verniki. Prosim vas, da upoštevate vsa navodila, da ne
bo prišlo do širjenja okužb. V cerkvi je obvezno nošenje mask in
si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke ter varnostna razdalja
1,5m. Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom
prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje. Darove za
cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro). Na
podružnicah ne bo svetih maš do preklica epidemije. Delavniške
svete maše bodo v župnijski cerkvi. Zaradi predpisa 30 m2 za
eno osebo v cerkvi, v Zabukovju in Podgorju ne bo svetih maš.
 Danes je 2. nedelja po božiču.
 V sredo je praznik Gospodovega razglašenja – Sveti trije kralji. Maše
bodo v farni cerkvi po nedeljskem razporedu.
 Prihodnja nedelja je nedelja Jezusovega krsta.
 Verouk: ta teden so veroukarji zopet vabljeni, da sodelujejo pri
verouku preko spletne strani župnije Sevnica:
https://sevnica.donbosko.si/
 V župnijski pisarni sta še na voljo Marijanski koledar in Družinska
pratika.
 Prosim vas, da čim prej poravnate naročnino za verski tisk. Lahko pa
verski tisk prejemate tudi po pošti. V župnijski pisarni lahko darujete tudi
za stolnino.
 Za čiščenje in krašenje cerkve je v tem tednu na vrsti skupina iz
Drožanja in Metnega vrha.

 Zaradi pandemije letos ne bo blagoslov domov. V župnijski cerkvi
lahko vzamete blagoslovljeno vodo in sami blagoslovite svoje
domove.
 V vednost: ob zadnjem potresu (Hrvaška) so bile poškodovane
tudi naše cerkve /podružnice/.

SVETE MAŠE: od 3. do 10. januarja 2021
NEDELJA
3. 1.
2. nedelja
po božiču

Sevnica
Zabukovje
Sevnica

† za farane
† Ivan Pajk
† Ernest Špan

sv. Genovefa

Ponedeljek
4. 1.
sv. Angela
Torek
5. 1.
sv. Milena
Sreda
6. 1.
Gospodovo
razglašenje

Četrtek
7. 1.
sv. Rajmund
Petek
8. 1.
sv. Severin
Sobota
9. 1.
sv. Julijan
NEDELJA
10. 1.

Jezusov
krst

Sevnica

8.00 † za zdravje
18.00 † za zdravje
† za domovino

Sevnica

8.00 † za duše v vicah
18.00 † Franc Pečnik
† Emilija Mlinarič, 7. dan
8.00 † Martin Kuhar, 30. dan
10.00 † po namenu
18.00 † Jože Sladič
† Ivan Drstvenšek
8.00 † pok. Možič in Majda Pečnik
18.00 † Marija Špan, obl.
† Alojzija in Edvard Filipič

3. »sveti
večer«

Sevnica
Zabukovje
Sevnica

Sevnica

Zabukovje

†
†
†
8.00 †
18.00 †
†

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica

8.00 †
†
†
†
10.00 †

Sevnica

8.00
18.00

Emilija Mlinarič
duhovnik Matild Domić
Anton Jazbec, 7. dan
Jožefa Krajnc, 30. dan
Marija Mirt, obl. in sorodniki
Slavko Pavlič

za farane
Branko Cesar
po namenu
Ivana Gračner
za dušno in telesno zdravje na
priprošnjo bož. služ. Andreja Majcna
18.00 † po namenu

sv. Gregor
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

