MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

23. nedelja med letom
5. september 2021
Tisti čas je Jezus odšel iz pokrajine
Tira in šel skozi Sidon proti Galilejskemu
jezeru, po sredi pokrajine Deseteromestja.
Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko
govoril, in ga prosili, da bi položil roko nanj.
Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu
položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil
njegovega jezika. Ozrl se je proti nebu,
zavzdihnil in mu rekel: »Efeta!« to je »Odpri
se!« In takoj so se mu odprla ušesa,
razvezala se je vez njegovega jezika in je
pravilno govoril. Jezus jim je naročil, naj
tega nikomur ne povejo; tod bolj ko jim je
naročal, bolj so oznanjali in nadvse začudeni so govorili: »Vse prav
dela: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«
Mr 7, 31-37
NEDELJSKA OZNANILA:
 Danes je 23. nedelja med letom in tudi prva nedelja v mesecu. Pri
vseh mašah je darovanje za cerkvene potrebe.
 Danes popoldne bo v Brestanici škofijsko srečanje bolnikov, invalidov
in ostarelih. Ob 14.00 bo molitvena ura in ob 15.00 sveta maša.
 V sredo je praznik Marijinega rojstva – mali šmaren. Svete maše
bodo v župnijski cerkvi po nedeljskem razporedu. V Zabukovju, na
Pokojnem vrhu, pa ob 10.00.
 V petek zvečer po maši, 19.30, bo v župnijski cerkvi sestanek za
starše 4. razreda /prvoobhajanci/.
 V soboto bo škofijski molitveni dan za nove duhovne poklice ter
svetost in stanovitnost že poklicanih, v Šmarju pri Jelšah: ob 9.00
molitvena ura in ob 10.30 sveta maša.
 Prihodnja je 24. nedelja med letom. Nabirka bo za Sveto deželo.
 Z veroukom bomo začeli naslednji ponedeljek. Na mizicah pod korom
lahko vzamete razmnožen urnik verouka.

 Srebrno mašo našega rojaka Viktorja Ganca, ki sedaj deluje v
Celju, bomo obhajali v nedeljo 3. oktobra.
 Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve je na vrsti Pod Vrtačo,
Florjanska – spodnji del. Hvala.

SVETE MAŠE: od 5. do 12. septembra 2021
NEDELJA
5. 9.

23. nedelja
med letom
- angelska
sv. mati
Terezija

Ponedeljek
6. 9.

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
sv. Neža
Sevnica

Petek
10. 9.
sv. Nikolaj T.
Sobota
11. 9.
sv. Bernard
NEDELJA
12. 9.

24. nedelja
med letom
Marijino ime

†
†
†
†
†
†
†

za farane
Marija Blatnik, obl., Kunškovi iz Dolin
Anton Teraž, obl.
Žvegličevi in Kožuhovi, starši Prelogar
Martin Kozinc, obl.
Terezija in Jože Vidmar
Janko Božič, obl. in sorodniki

Sevnica

8.00 † Peter Zupančič
19.00 † Jožef Vidmar
† Cilka Mlinarič

Sevnica

8.00 † Rok Zabret
19.00 † Antonija Škulj in Kristina Žnidarič
† Zofija in Ivan Ganc
8.00 † Ana Ocvirk
10.00 † za duše v vicah
19.00 † Štefanija Colner
10.00 † v zahvalo

sv. Zaharija
Torek
7. 9.
sv. Regina
Sreda
8. 9.
Marijino
rojstvo –
mali šmaren
Četrtek
9. 9.
sv. Friderik

8.00
8.30
9.00
10.00
10.00
11.30
19.00

Sevnica
Pokojni
vrh
Sevnica

Sevnica

Sevnica
Zabukovje
Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica

8.00
19.00

† Alojzija Potočan
† Terezija Kovač in pok. Kovačevi
† za pokojne Možič in Tomc

8.00
19.00

†
†
†
†
8.00 †
19.00 †
19.00 †

po namenu
Niko in Vera Marn
Jožefa Kozmus, 7. dan
v dober namen
za pokojne Kovač in Božič
za zdravje
Marija in Alojz Pajk

8.00
8.30
9.00
10.00
10.00
19.00

za farane
Branko Cesar

†
†
†
†
†
†

Boštjan, obl. in vsi p. Božičevi iz Dola
Anton, obl. in Marija Mlakar
Milena Gračner, 30. dan

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

