MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
32. nedelja med letom
7. november 2021

SINODA
2021
2023
Za sinodalno cerkev

Občestvo/sodelovanje/poslanstvo
Sinoda – je starodavna beseda,
ki nakazuje pot, po kateri skupaj
hodi Božje ljudstvo.
Sinoda je dar in naloga: s skupno hojo in skupnim
premišljevanjem o opravljeni poti bo Cerkev lahko po lastni
izkušnji spoznala, kateri procesi ji lahko pomagajo živeti
občestvo, doseči sodelovanje in se odpreti poslanstvu.
Namen sinode je v navduševanju ljudi, da začnejo
sanjati, v kakšno Cerkev smo poklicani; da se razcveti upanje
in spodbudi zaupanje, da se povežejo rane, da se stkejo nove
in globlje vezi, da se učimo drug od drugega, da gradimo
mostove, da razsvetlimo razum, da ogrejemo srca in da
okrepimo roke za naše skupno poslanstvo:
Trije ključni poudarki:
OBČESTVO – skupaj se hranimo ob poslušanju Božje
besede, obhajanju evharistije, iz živega izročila Cerkve.
SODELOVANJE – k temu, da sodelujemo, smo
povabljeni vsi. Vsi lahko delamo za dobro Cerkve z darovi, ki
smo jih prejeli od Svetega Duha.
Župnija Sevnica, Glavni trg 15, Sevnica; tel.: 07/ 81 61 680, TRR: SI56 0237 9009 2481 667;
Jože Brečko, župnik 031 358 027; Jože Zabret, 031 351 955; Ivan Turk 031 358 018; Štefan
Vozlič 031 411 753; sevnica.donbosko.si; e-pošta: zupnija.sevnica@salve.si

POSLANSTVO – naše poslanstvo je, da Boga »nosimo«
v svet, da se trudimo, da bi preko nas, našega življenja,
ljudje, ki jih srečujemo, spoznali Boga.
Razlaga logotipa: veliko mogočno drevo, polno modrosti in
svetlobe, se izteza proti nebu. Kot znamenje
življenja in upanja, izraža Kristusov križ. Nosi
evharistijo, ki sije kot sonce. Horizontalne veje
se odpirajo kot roki ali krila in predstavljajo
Svetega Duha.
Božje ljudstvo se giba in namiguje na ime
sinode, ki se glasi: »Hoditi skupaj.« Božje ljudstvo povezuje
skupna moč, ki jo črpa iz Drevesa Življenja in ki spodbuja
njegovo hojo.
Petnajst silhuet povzema vse človeštvo v različnosti
življenjskih situacij različnih generacij in izvorov. Ta vidik
poudarja množica svetlih barv, ki so znamenje veselja.
Med temi ljudmi: mladimi, starimi, moškimi, ženskami,
najstniki, otroki, laiki, redovniki, starši, pari, samskimi,
zdravimi, bolnimi, ki so vsi na isti poti, ni hierarhije: škof in
redovnica, ne hodita pred njimi, ampak z njimi. Povsem
naravno, so na začetku mladi in najstniki, ki spominjajo na
Jezusove besede v Evangeliju: »Slavim te, Oče Gospod neba
in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa
otročičem.« (Mt 11,25)
Papež Frančišek nas vabi, naj za dobro Cerkve ...
odpremo svoja ušesa za poslušanje ... in svoja srca za
sprejemanje drug drugega!
Igrano-dokumentarni film o blaženem škofu Antonu Martinu
Slomšku nam bo približal življenje in dosežke
svetniškega škofa Slomška. Nastanek filma zahteva
ogromno truda in časa, s čimer so povezani tudi veliki
finančni stroški. Za podporo filma se obračamo tudi na
vas in upamo, da s skupnimi močmi zagotovimo
produkcijo tega pomembnega filmskega spomenika.
/dr. Ivan Štuhec in David Sipoš/ /reklamni listki/

Obvestila za mesec NOVEMBER:
 Zakonska skupina ima srečanje v sredo,
10. 11., ob 18.30.
 Srečanje za starše veroukarjev 2. razreda bo v
četrtek, 11. 11., ob 10.00 ali 17.00 v župnijski cerkvi.
 Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta Sevnica bo
v torek, 23. 11., ob 18.30.
 Klic dobrote: dobrodelni koncert za družine v stiski,
Celje, 24. 11. ob 20.00, dvorana Golovec.
 Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta Zabukovje bo v sredo, 25.
11., ob 19.00.
 Adventni venčki: delavnica za veroukarje bo v soboto, 27. novembra, v
Miklavževi dvorani.
 Župnijska Karitas bo tudi letos pripravila adventne venčke. Zaradi
negotovih razmer ne bo skupnega pletenja venčkov.
 Sv. Miklavž nas bo obiskal v nedeljo, 5. decembra, na predvečer
njegovega godu. Srečanje z Miklavžem bo ob 18.00. Za obdarovanje
prijavite otroke v župnijski pisarni ali pri verouku. Obdarovani bodo tisti
otroci, ki bodo prijavljeni. Srečanje z Miklavžem v Zabukovju bo v nedeljo,
5. decembra po 10.00 maši.
 Na voljo imamo Marijanski koledar in Družinsko pratiko.
TEDENSKA OZNANILA
 Danes je 32. nedelja med letom – tudi zahvalna nedelja. Bogu smo
hvaležni za vse, kar od njega prejemamo. Ob 11.30 bo sveta maša na
Grački gori. Popoldne ob 15.00 vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice
in srečanju Združenja Marije Pomočnice.
 Ob zahvalni nedelji čutim dolžnost, da se zahvalim tudi vam dragi farani
za vso pomoč, tako materialno kot tudi duhovno. Hvala vsem župnijskim
sodelavcem. Hvala tudi v imenu naše Salezijanske skupnosti.
 V sredo zvečer ob 18.30 ima srečanje Zakonska skupina.
 Srečanje za starše veroukarjev 2. razreda bo v četrtek, ob 10.00 ali
17.00 v župnijski cerkvi.
 V petek zvečer ob 19.00 bodo vaje za Miklavževanje.
 Prihodnja nedelja je 33. med letom – Martinova nedelja. Ob 11.30 bo
sveta maša pri sv. Martinu v Lamperčah. Popoldne ob 15.00 bo sveta
maša pri sv. Marjeti na Pečju, ob zaključku obnovitvenih del /fasade/.
 Na Martinovo nedeljo bo pri sv. Juriju v Trnovcu sveta maša ob 11.00.

Ta teden ima verouk 2. skupina.
 Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve je na vrsti Naselje heroja
Maroka. Hvala.

SVETE MAŠE: od 7. do 14. novembra 2021
NEDELJA
7. 11.
32. nedelja
med letom –
zahvalna
sv. Engelbert

Ponedeljek
8. 11.

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Gračka g.
Sevnica

8.00
8.30
9.00
10.00
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†
†
†

za farane
Karel Gračner in sorodniki
Nuša Kožuh
Irma, obl. in vsi pok. Božičevi iz Dola
Irena Radej
Franc Kozinc
Ivan Jeler

Sevnica

8.00 † Franc Urbanč
18.00 † Stane Kragl, obl., Martin Špan
† Marija Strgar, obl.

Sevnica

8.00 † Rok Zabret
18.00 † Jože Vidmar
† Alojz Jazbec, 7. dan

Sreda
10. 11.
sv. Leon

Sevnica

8.00 † za pokojne sorodnike
18.00 † pokojni Božič in Kovač
† Ana Černič, obl.

Četrtek
11. 11.

Sevnica

8.00
18.00

Sevnica

8.00
18.00

sv. Elizabeta
Torek
9. 11.
Posvetitev
lateranske baz.

sv. Martin
Petek
12. 11.
sv. Jozafat
Sobota
13. 11.

Sevnica

sv. Stanislav

Zabukovje

NEDELJA
14. 11.

Sevnica
Podgorje
Šmarje

33. nedelja
med letom

Zabukovje
Sevnica
sv. Jurij
Lamparče

sv. Lovrenc

Pečje
Sevnica

† Martin in Kristina Šalamon
† Martin Kozinc
† Jože in Martin Puh, obl.

†
†
†
†
8.00 †
18.00 †
†
17.00 †

po namenu
Alojzija Motore, 7. dan
Branko Ameršek
Drago Pinoza, obl.
Stanislav in Frančiška Traven
Jože Ameršek
Marija Pigac, obl.
Rudolf Trefalt, obl.

8.00 † za farane
8.30 † Branko Cesar
9.00 † Martin Ilotić, mama in oče Horvatić,
Ana Bošković
10.00 † Franc in Denis, obl. in Marija Pečnik,
2 Jožeta in Marija Kozole
10.00 † Alojz Lisec
11.00 † Terezija Vovk, Jože in Alojz
11.30 † za pok. Kozinčeve iz Ostrešja in
Požunove iz Vranja
15.00 † za vse rajne domačine in dobrotnike
18.00 † Amalija Vovk, obl., starši in Štefan

