MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

5. nedelja med letom

SVETE MAŠE: od 7. do 14. februarja 2021

7. februar 2021
Tisti čas je Jezus prišel iz shodnice in se z
Jakobom in Janezom takoj napotil v Simonovo in
Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila
vročična, in brž so mu povedali o njej. Pristopil je, jo
prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona
jim je stregla. Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo,
so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. Vse
mesto se je zbralo pred vrati. In ozdravil je veliko
bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko hudih
duhov, ki pa jim ni dovolil govoriti, ker so ga poznali.
(Mr 1, 29-34)

 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.
Ker nimamo nedeljskih svetih maš, vas vabim, da
izkoristite možnost med tednom, saj ni prevelike gneče!
 Verouk: veroukarji vabljeni, da sodelujejo pri verouku preko spletne
strani župnije Sevnica: https://sevnica.donbosko.si/. Birmanci imajo
verouk preko Zoom-a.
 Danes je 5. nedelja med letom.
 Jutri je Prešernov dan, slovenski kulturni praznik.
 V četrtek je god Lurške Matere božje – svetovni dan bolnikov.
 V petek in soboto vabijo katoliške gimnazije in dijaški domovi na
informativne dneve – preko spleta.
 Prihodnja nedelja je 6. nedelja med letom.
 Hvala skupini iz Orehovega, ki je ta teden očistila in okrasila
cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti Pečje.
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† za farane
† na čast Jezusovemu in Marijinemu
srcu za ozdravljenje
† Jožefa Medvešek, obl.
† duhovnik Franc Vidic
8.00 † Živko Polšak, obl.
18.00 † Martin Brečko, 7. dan
† Ana Požun, 30. dan
† Antonija Kulj in Kristina Žnidarič
8.00 † sin Miran Glas, mož Jože in starši
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† po namenu
8.00 † Alojzija Klenovšek
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pokojni Kušteba in Marolt
Anica Fakin, 30. dan
v zahvalo za zdravje
Alojzija Vovk
pokojni Kladnik in Ameršek
Mimika Grobin
za farane
po namenu
Janko in Mara Starič
Marija in Sin Franc Divjak, obl.

sv. Valentin
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