MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

4. velikonočna nedelja
25. april 2021
Tisti čas je Jezus rekel: »Jaz sem
dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje
za ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce
niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da
prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi.
Je pač najemnik in mu za ovce ni mar.
Jaz sem dobri pastir in poznam svoje
in moje poznajo mene, kakor Oče pozna
mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje
dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz
tega hleva. Tudi te moram pripeljati in
poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.«
Jn 10, 11-16
NEDELJSKA OZNANILA:
 Danes je 4. velikonočna nedelja, nedelja Dobrega pastirja in
zaključek tedna molitve za duhovne poklice.
 V soboto je praznik sv. Jožefa Delavca – praznik dela.
 S prvim majem začenjamo šmarnično pobožnost. V župnijski
cerkvi bo šmarnično branje zjutraj in zvečer. Lepo vabljeni k šmarnični
pobožnosti, tudi veroukarji. Vabim družine, da tudi doma naredite
Marijin oltarček in se skupaj z otroki priporočate Mariji.
 Prihodnja je 5. velikonočna nedelja. Je tudi Florijanova nedelja.
Zaradi epidemije ne bo svete maše pri sv. Florijanu.
 Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve je na vrsti skupina:
Florjanska-spodnji del, Pod Vrtačo. Hvala!
 Po novem odloku so spet dovoljene svete maše z ljudstvom. 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) petje. Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen
nabiralnik (košaro). V župnijski cerkvi so nedeljske svete maše ob 8.00,
9.00, 10.00 in 19.00.

 V Zabukovju so svete maše ob sobotah in nedeljah. Udeležijo se
jih lahko samo tisti, ki so darovali za maše. Enako velja tudi za
Podgorje.

SVETE MAŠE: od 25. aprila do 2. maja
NEDELJA
25. 4.
4.
velikonočna,
nedelja
Dobrega
Pastirja

Sevnica
Podgorje
Sevnica
Zabukovje
Sevnica

sv. Marko

Ponedeljek
26. 4.
Marija, Mati
dob. sveta
Torek
27. 4.
sv. Cita
Sreda
28. 4.

Sevnica

Sevnica

Sevnica

sv. Ludvik
Četrtek
29. 4.
sv. Katarina

Sevnica

Petek
30. 4.
sv. Pij V.
Sobota
1. 5.

Sevnica

Sevnica

sv. Jožef
Delavec

Zabukovje

NEDELJA
2. 5.
5.
velikonočna
nedelja

Sevnica
Podgorje
Sevnica
Zabukovje
Sevnica

sv. Atanazij

8.00
8.30
9.00
10.00
10.00

†
†
†
†
†

za farane
Cilka in Anton Tuhtar, obl.
Jože in Helena Stopar ter sorodniki
Viktor Bohorč
Branko Starman, starši, pok. Starman
in Jančič
19.00 † Drago Kernc, 2 Jožeta in Marija
Kernc, obl.
8.00 † za zdravje
19.00 † Frančiška in Stanislav Traven
† Ana Mihalič
† Anton Jene, obl.
8.00 † v zahvalo za zdravje in Božji blagoslov
19.00 † za splavljene otroke
† za zdravje brata
8.00 † po namenu
19.00 † za zdravje
† Frančiška Janžek, 30. dan
† Marko Černič
8.00 † za duhovne poklice in stanovitnost
19.00 † Ivan Kovač
† Božica Jurkovič
8.00
19.00

†
†
†
8.00 †

Anica Fakin
Franc Kozinc, 30. dan
Alojz Dirnbek, obl.
Jože Teraž, Marija Mlinarič, obl. in
sorodniki
19.00 † Vojko Kadunc, 30. dan
18.00 † Danilo Jazbinšek
8.00
8.30
9.00
10.00
10.00
19.00

†
†
†
†
†
†

za farane
Branko Cesar
Franc in Anica Božič ter sorodniki
za duše v vicah
Alojz, Terezija in Marija Stopar
starši Požun in Justina Škoberne
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sevnica@salve.si

