MIKLAVŽEV ZVON

»Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s
svojim križem svet odrešil.«

Župniji Sevnica in Zabukovje

1. postna nedelja
21. februar 2021
Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v
puščavo. V puščavi je bil štirideset dni in
satan ga je skušal. Bil je med zvermi in
angeli so mu stregli. Ko pa so Janeza zaprli v
ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji
evangelij in govoril:
»Čas se je dopolnil in Božje
kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se
in verujte evangeliju!« (Mr 1, 12-15)
 Danes je 1. postna nedelja.
 V sredo je 24. v mesecu, spominski dan Marije Pomočnice in blagoslov
Marije Pomočnice.
 V petek po večerni maši vabljeni k pobožnosti križevega pota.
 Prihodnja je 2. postna nedelja. Vabljeni h križevem potu na začetku
večerne maše.
 Ker se razmere glede epidemije izboljšujejo, bomo od prihodnje nedelje
imeli tudi nedeljske svete maše v župnijski cerkvi. Dodali smo še sveto
mašo ob 9.00, da ne bo prevelike gneče. Prosim vas, da se tako razvrstite,
da bomo zadostili vsem predpisom, ki še vedno veljajo. Na podružnicah pa
še ne bo svetih maš.
 V Zabukovju bodo svete maše ob sobotah in nedeljah. Udeležijo se jih
lahko samo tisti, ki so darovali za maše. Enako velja tudi za Podgorje.
Še vedno velja: v cerkvi je obvezno nošenje mask in si pri prihodu ter
odhodu razkužiti roke ter varnostna razdalja 1,5m ter 30 m2 na osebo v
cerkvi. 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).
 Verouk: veroukarji vabljeni, da sodelujejo pri verouku preko spletne
strani župnije Sevnica: https://sevnica.donbosko.si/. Birmanci imajo
verouk preko Zoom-a.
 Hvala skupini iz Lončarjevega dola, ki je ta teden očistila in okrasila
cerkev. Prihodnji teden bodo na vrsti Ribniki. V postnem času naj bo
krašenje v cerkvi času primerno: manj rož, več zelenja...

SVETE MAŠE: od 21. do 28. februarja 2021
NEDELJA
21. 2.
1. postna
nedelja

Sevnica

† za farane
† Jože Sladič
† Frančiška Ocvirk, obl., pokojni Ocvirk
in Kolman
† Olga Prelogar

sv. Peter
Damiani

Zabukovje

Ponedeljek
22. 2.
Sedež app.
Petra
Torek
23. 2.
sv. Polikarp
Sreda
24. 2.
sv. Matija

Sevnica

8.00 † Anica Planinc
18.00 † Kristina in Martin Šalamon
† Ljudmila Jalovec

Sevnica

Četrtek
25. 2.
sv. Alojzij in
Kalist
Petek
26. 2.

Sevnica

8.00 † Ruža Temelkov
18.00 † Fanika Cimperšek
† Anton Jene
8.00 † Mariji Pomagaj v dober namen in za
razumevanje
18.00 † Irena, obl. in Stanislav Radej
† za žive in pokojne Urbanč, Mladkovič
in Krevelj
8.00 † za zdravje in Božji blagoslov-Svažič
18.00 † Jožica Cvelbar
† v zahvalo in priprošnjo Božji materi
Mariji
8.00 † Franc Urh in sorodniki
18.00 † Milena Prosenik
† Anica Fakin
† Matjaž Zidarič, 7. dan
8.00 † v čast brezjanski Mariji za zdravje
18.00 † pater Roman Motore
17.00 † Ivan Pajk

Sevnica

Sevnica

sv. Aleksander

Sobota
27. 2.
sv. Gabrijel
ŽMB
NEDELJA
28. 2.
2. postna
nedelja
sv. Ožbolt

Sevnica
Zabukovje
Sevnica
Podgorje
Sevnica
Zabukovje
Sevnica

8.00
8.30
9.00
10.00
10.00
18.00

†
†
†
†
†
†

za farne
duhovnik Franc Vidic
Franc Požun
Anton Jazbec
za pokojne Oblakove in Dremšakove
za zdravje

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

