MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

Jezusov krst
10. januar 2021
Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in
Janez ga je krstil v Jordanu. Brz ko je stopil iz vode, je
zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj
kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj
ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« (Mr 1, 9-11)
 Svete maše bodo med tednom zjutraj in zvečer v
župnijski cerkvi. Ob nedeljah ne bo svete maše.
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.
 Nedelja: priložnost za sveto spoved in obhajilo bo od 9.00 do 11.00

in ob 18.00, v Zabukovju pa od 9.30 do 10.00.
 Danes je nedelja Jezusovega krsta.
 Prihodnja nedelja je 2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska.
 Hvala skupini iz Drožanja in Metnega vrha, ki je ta teden očistila
in okrasila cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti Florjanska-gornji del.
 Verouk: veroukarji 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. Lahko se naročite tudi na verski tisk.

Še nekaj statistike za leto 2020. Župnija Sevnica: v letu
Covid-a se pozna tudi pri podeljevanju zakramentov.
• Zakrament svetega krsta je prejelo 28 otrok; od tega 12 dečkov in
16 deklic (leto prej 37).
• Zakrament svetega zakona je prejel 1 par (leto prej 5).
• V letu 2020 smo cerkveno pokopali 50 faranov; 30 žensk in 20
moških (leto prej 60 faranov).
• Zakrament svete birme je prejelo 33 mladih (leto prej tudi 33).

Župnija Zabukovje:
• Zakrament svetega krsta so prejeli 4 otroci; 1 deček, 3 deklice
(leto prej 7).
• Pogrebov je bilo 6; 3 moški in 3 ženske (leto prej 9).

SVETE MAŠE: od 10. do 17. januarja 2021
NEDELJA
10. 1.

Jezusov
krst

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica

sv. Gregor

†
†
†
†
†
†
8.00 †
18.00 †
†

Ponedeljek
11. 1.
sv. Pavlin

Sevnica

Torek
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sv. Tatjana
Sreda
13. 1.
sv. Hilarij
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Četrtek
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sv. Odon
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Petek
15. 1.
sv. Absolon
Sobota
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2. nedelja
med letom

Sevnica

Sevnica
Zabukovje
Sevnica
Šmarje
Zabukovje
Sevnica

za farane
Branko Cesar
po namenu
Ivana Gračner
za dušno in telesno zdravje na
priprošnjo bož. služ. Andreja Majcna
po namenu
za telesno in duhov. zdravje sestrične
Marjanca Škorc
Anica in Vinko Kodeh

8.00 † Stanko Mežnar
18.00 † Tone Zemljak in starši
† Ivanka Švigelj
8.00 † Majda Žajber, obl.
18.00 † Pavel Leben
† v zahvalo
† po namenu
† Ivan Svažič
† Marija Starič, 30. dan

†
†
†
8.00 †
18.00 †
†

za sozvočje v družini
Frančiška Kostevc Laharnar, 30. dan
Ana Požun, 7. dan
Alojz in Milka Gabrič
Jože, Antonija in Urška Srpčič
v zahvalo in priprošnjo za zdravje

† za farane
† Avgust in Marija Žibret, obl.
† Franc Kunšek, obl., starši, bratje in
sestri
† za zdravje živali in ljudi

sv. Anton
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

