MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

6. nedelja med letom
14. februar 2021
Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na
kolenih prosil: »Če hočeš, me moreš očistiti!«
Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in
mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Gobe so takoj
izginile in bil je očiščen. Jezus ga je brž s strogimi
besedami poslal ven in mu rekel: »Glej, da nikomur
nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in
daruj za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes,
njim v pričevanje.« Ko pa je ta šel ven, je začel na
vsa usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo,
tako da Jezus ni mogel več javno v mesto, ampak je
bival zunaj na samotnih krajih. In vendar so od
vsepovsod prihajali k njemu.
(Mr 1, 40-45)
 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 6. nedelja med letom.
 V sredo je PEPELNICA – začetek postnega časa. Pri mašah bo obred
pepeljenja in priložnost za sv. spoved. Ta dan je tudi strogi post. Slovenska
Karitas nas vabi, da se pridružimo postni akciji 40 dni brez alkohola, v
znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola.
 Prihodnja je 1. postna nedelja.

 Postni čas, ki je pred nami, nas vabi k poglobitvi duhovnega življenja.
Zato vabljeni k molitvi križevega pota, ki ga bomo molili ob petkih po
večerni sveti maši. Ne pozabimo pa tudi na osebno spoved v postnem
času.
 Ta teden zaradi zimskih počitnic ne bo verouka preko spleta.
 Hvala skupini iz Pečja, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev.
Prihodnji teden bo na vrsti Lončarjev dol. V postnem času naj bo
krašenje v cerkvi času primerno: manj rož, več zelenja...

SVETE MAŠE: od 14. do 21. februarja 2021
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za farane
po namenu
Janko in Mara Starič
Marija in Sin Franc Divjak, obl.

sv. Valentin

Ponedeljek
15. 2.
sv. Klavdij
Torek
16. 2.
sv. Julijana
Sreda
17. 2.
sv. Aleš
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Četrtek
18. 2.
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Sobota
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sv. Leon
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Damiani
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Zabukovje

8.00 † v čast Jezusovemu in Marijinemu srcu
za ozdravljenje in božjo pomoč
18.00 † Vladislav in Terezija Zakošek
† starši Geršak in Košar
8.00 † Marija Starič
18.00 † Milena in Jože Koleto, obl.
† Irena Radej
8.00 † Anica Fakin
18.00 † pokojni Dremšak in Piltaver
† Martin Kozinc
† Anica Kunšek
8.00 † Jože Puh
18.00 † duhovnik Matild Domić
† Viktor Kladnik
8.00
18.00

† v dober namen
† Ana Vintar, 30. dan
† Franc Švab, obl., pokojni Prus, Kmetec
in Svažič
8.00 † po namenu
18.00 † Emil, obl., Janko, Majda Kragl
† Jože vovk
† za farane
† Jože Sladič
† Frančiška Ocvirk, obl., pokojni Ocvirk
in Kolman
† Olga Prelogar

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

