MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
2. nedelja po božiču
2. januar 2022
Stopili smo v novo leto 2022. Vsem faranom želim blagoslovljeno in
zdravo leto. Pa da bi znali v življenju sprejemati vse kar nam življenje, po
Božji volji, prinaša.
Jože, župnik
Stopinje

Ti in Jezus hodita skupaj po poti.
Nekaj časa so Jezusove stopinje ob
tvojih, ampak njegove so bolj
vtisnjene, bolj poudarjene, trdnejše,
potekajo v določeni smeri.
Ti pa, nasprotno, puščaš zmedene
sledi, kažejo se, veliko je premorov,
pomislekov, obratov, sprememb
smeri.
Nekaj časa hodita tako, postopoma pa
se tvoje stopinje približajo Jezusovim in pot nadaljujeta vzporedno.
Ti in Jezus, kot dva prijatelja, z ramo ob rami. Vse se zdi popolno, a
pride do druge spremembe: tvoje stopinje, ki so prej bile vtisnjene
v pesku poleg Jezusovih, so zdaj vtisnjene v njegovih. V njegovih
velikih stopinjah so tvoje manjše, a ti in Jezus nadaljujeta pot kot
ene same osebe. Kar nekaj časa hodita tako, nato pa postopoma
pride do naslednje spremembe. Tvoje stopinje, znotraj tistih velikih,
zrastejo in postanejo velike kot Jezusove. Zdaj je samo ena vrsta
stopinj v pesku: ti in Jezus hodita kot ena sama oseba. Zdi se, da je
vse v redu, a nenadoma se pojavijo nove stopinje. Nekaj čudnega
se dogaja! Nove sledi potekajo cikcak, obračajo se naprej in nazaj,
ustavljajo se, gredo v čudne smeri. Začuden si, dvomiš, postajaš
nemiren. Tvoje sanje se razblinijo. Začneš moliti.
»Gospod, razumel sem svoje prvo stanje, z vsem nemirom in
postanki. Bil sem dvomljiv kristjan, ampak sem se hotel učiti. Ti si
hodil odločno in si mi pomagal hoditi s teboj.«
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»Prav imaš!« »In ko so moje male stopinje bile v tvojih velikih, sem
se učil hoditi ob tvojih korakih, ti slediti čisto od blizu.«
»Odlično! Dobro in hitro si se naučil!« »Ko so moje sledi postale
enake tvojim, je pomenilo, da sem postal tvoj učenec v vsem.«
»Tako je.« »Ampak, Gospod, kaj se je potem zgodilo? Sem se vrnil
na začetek?
Tiste druge stopinje, predvsem tiste, ki so delale obrate in ovinke
...« Sledil je trenutek tišine, nato pa je Gospod s smejočim glasom
odgovoril: »Tiste? Oh, to sem jaz, ki veselo plešem okoli tebe!«
Sreča za Boga smo mi. To je najbolj presenetljivo protislovje
krščanstva. In ko je težko biti zvest, ko je vse zbledelo, ko je pot
mučna – ustavi se, zapri oči, usta in ušesa. Čutil boš Boga, ki pleše
okoli tebe. (Bruno Ferrero)
Don Bosko
Evangelij, veselo oznanilo je bilo
živo navzoče v don Boskovem mladem
življenju. Ni ga samo oznanjal, ampak
živel ga je. Ne s pestmi in s silo: s
krotkostjo, srčnostjo in veseljem. Tak
pristop je Jezus priporočil malemu,
devetletnemu Janezu v prvih sanjah. To je
bilo zanj prva lekcija, kako naj živi
evangelij. Res je začel že pri desetih,
enajstih letih živeti to veselo oznanilo.
Ko je nekoč prišel domov ves raztrgan in celo nekaj bušk je
imel na glavi, ga je mati pokarala: »Kaj imaš s temi fanti, pobalini.
Vidiš, kakšnega so te napravili!« Tedaj je Janez odgovoril: »Če sem
jaz med njimi, vsaj ne preklinjajo!« Znal jih je razveseljevati, jih
navdušiti in pokazati veselo stran vere. Kot odraščajoč fant je
zaslutil vrednoto tega veselja. V sebi je čutil poklic apostola, ki mora
z veselim obrazom povedati zlasti fantom, svojim vrstnikom, da je
Bog med nami, da nas ima Jezus rad in želi, da živimo kot bratje. ...
PREGLED PASTORALNEGA DELA V LETU 2021
Župnija Sevnica:

• Zakrament svetega krsta je prejelo 27 otrok: 14 dečkov in 13 deklic
(leto prej 28).

• Zakrament svetega obhajila je prejelo 25 otrok.
• Zakrament svete birme je prejelo 35 mladih (leto prej 33).
• Cerkveno smo pokopali 57 faranov; 30 moških in 27 žensk (leto prej
50).

Župnija Zabukovje:

• Zakrament svetega krsta je prejelo 7 otrok: 2 dečka in 5 deklic.
• Zakrament svetega obhajila je prejelo 6 otrok.
• Zakrament svetega zakona: 2 para (leto prej 1).
• Pogrebov je bilo 10: 5 moških in 5 žensk (leto prej 6).
Ob tej priložnosti velja zahvala tudi za vso pomoč, ki jo nudite
naši Salezijanski skupnosti. Hvala za molitveno podporo in tudi za
materialno pomoč. (vzdrževanje župnišča, travnih površin, cerkva,
dobrote za kuhinjo...).

Obvestila za mesec JANUAR
 Šola animatorjev v Veržeju: od 14. do 16. januarja.
 Zakonska skupina: sreda 12. januarja.
 Don Boskovi dnevi: od 28. do 30. januarja
 Nedelja 30. januarja ob 10.00: praznovanje sv. Janeza
Boska.

 V Šmarju na Marijini cerkvi zaključujemo obnovo strehe. Hvala
vsem, ki ste prispevali za obnovo. Drugim se še priporočamo.
TEDENSKA OZNANILA

 Danes je 2. nedelja po božiču. Popoldne ob 15.00 vabljeni k
molitveni uri za duhovne poklice in srečanju Združenja Marije
Pomočnice.
 V četrtek je praznik Gospodovega razglašenja – Sveti trije
kralji. Maše bodo v farni cerkvi po nedeljskem razporedu. V
Zabukovju bo sveta maša ob 17.00. Veroukarje vabimo, da
prinesejo šparovčke v jaslice, od adventne akcije »Otroci za
otroke«.
 Petek je prvi v mesecu. Vabljeni k pobožnosti prvega petka.
 V soboto bodo birmanske skupine: ob 18.00 sveta maša, nato
srečanje v župnišču.
 Prihodnja nedelja je nedelja Jezusovega krsta.
 Ta teden še ne bo verouka.
 Januar je mesec verskega tiska. Priporočamo, da se naročite na
verski tisk: Družino, Ognjišče, Mavrico-za otroke, #najst-za

mladino... Najbolj praktično je, da verski tisk prejemate po pošti.
Naročnikov preko župnijske pisarne je zelo malo. V župnijski
pisarni lahko darujete tudi za stolnino.
 Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve je na vrsti Žurkov dol
(tudi Ostrešje).Hvala.

SVETE MAŠE: od 2. do 9. januarja 2022
NEDELJA
2. 1.
2. nedelja
po božiču
sv. Bazilij

Ponedeljek
3. 1.
Presveto
Jezusovo ime
Torek
4. 1.
sv. Elizabeta
Sreda
5. 1.
sv. Janez N.
Četrtek
6. 1.
Gospodovo
razglašenje
Petek
7. 1.
sv. Rajmund
Sobota
8. 1.
sv. Severin
NEDELJA
9. 1.

JEZUSOV
KRST
sv. Pij IX.

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Sevnica

Sevnica

Sevnica

Sevnica
Zabukovje
Sevnica
Sevnica
Zabukovje
Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica

8.00
8.30
9.00
10.00
10.00
18.00
8.00
18.00

†
†
†
†
†
†
†
†
†

za farane
Branko Cesar
po namenu
Ivan Drstvenšek
Ivan Kozinc
Štefan Vovk, obl.
za zdravje na priprošnjo škofa Vovka
Drago Železnik, 30. dan
Jožef Vidmar

8.00 † za zdravje
18.00 † Darinka Jerše
† Angela in Karel Šalamon
8.00 † Marija Mirt, obl. in sorodniki
18.00 † Marjana Petan
† po namenu
8.00
10.00
18.00
17.00
8.00
18.00

†
†
†
†
†
†
†
8.00 †
18.00 †
17.00 †

Ana Požun
Slavko Šerbec, Marija in Ludvik
Jože Sladič
Ana in Martin Požun, obl.
Peter Zupančič
Antonija Završnik in pok. Završnik
Franc Požun
Alojzija in Edvard Filipič
za vse pokojne sošolce
Cecilija Povodnik

8.00
8.30
9.00
10.00
10.00
18.00

za farane
po namenu
Vida Justin
Slavko Pavlič
Boris Kladnik
za zdravje in sožitje

†
†
†
†
†
†

