MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

5. velikonočna nedelja

 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 2. do 9. maja

2. maj 2021
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je
vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi
sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi, da
rodi še več sadu. Vi ste že čisti po besedi, ki sem
vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas.
Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne
ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v
meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v
meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez
mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo
proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v
ogenj in zgorijo.
Jn 15, 1-6
NEDELJSKA OZNANILA:
 Danes je 5. velikonočna nedelja.
 V četrtek goduje sv. Dominik Savio, zavetnik ministrantov in
ministrantk.
 V petek bo obisk bolnih in ostarelih faranov. Vabljeni k pobožnosti
prvega petka.
 Prihodnja je 6. velikonočna nedelja. Popoldne ob 16.00 bo molitvena
ura za duhovne poklice in srečanje Združenja Marije Pomočnice.
 Vabljeni k šmarnični pobožnosti zjutraj ob 8.00 ali zvečer ob 19.00.
 Verouk bo ta teden preko spleta, za birmance preko zoom-a.
 Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve je na vrsti skupina iz
Prvomajske, Kidričeve, Kajuhove in Taborniške ulice. Hvala.
 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.
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†
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za farane
Branko Cesar
Franc in Anica Božič ter sorodniki
za duše v vicah
Alojz, Terezija in Marija Stopar
starši Požun in Justina Škoberne

8.00 † na priprošnjo sv. patra Pia za zdravje
19.00 † Alojzija Potočan, 7. dan
† Ana Mihalič
† Helena Simon Jurman
8.00 † Rok Zabret
19.00 † Uršula Mikerević
† Anton Jene
† Anton Križnik
8.00 † Bogu in Mariji v zahvalo in priprošnjo
ob rojstnem dnevu
19.00 † po namenu
† Irena Radej
8.00 † Anica Fakin
19.00 † Dušan Hafner, 7. dan
† Frančiška Jazbec
† Anton Jazbec
8.00 † na čast Jezusovemu srcu po namenu
19.00 † duhovnik Matild Domić
† Franc Požun
8.00 † Marija Starič
19.00 † Jože Vene
† Ljudmila Lisec
19.00 † Jože in Jure Špec
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Alojzija Potočan
Miha Remih, starši Kolman in sorodniki
Mihael Mirt, 30. dan
Jože Peternel, obl. in starši
po namenu

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

