MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje

3. velikonočna nedelja
1. maj 2022
Marija, Kraljica duhovnikov! Prosi za nas!

Prav s 1. majem, začetkom Marijinega meseca
in meseca šmarničnih pobožnosti, začenjamo teden
molitve za nove duhovne poklice. Zaključili ga bomo z
nedeljo Dobrega pastirja, ko katoličani po vsem svetu
molimo za svetost duhovnikov in prosimo za nove
duhovne poklice, ki bi bili podobni Dobremu pastirju.
Povabljeni smo, da skupaj z duhovniki, redovniki,
redovnicami in laiki iskreno in zavzeto izpolnimo
Jezusovo naročilo: »Žetev je obilna, delavcev pa malo.
Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na
svojo žetev« (Lk 10,2).

Obvestila za mesec MAJ
 Srečanje zakonske skupine: sreda, 11. 5. ob 20.00.
 Praznik prvega svetega obhajila: nedelja 15. 5. ob 10.00; v
Zabukovju v nedeljo 22. 5. ob 10.00.
 Srečanje birmovalca z birmanci, botri in starši: torek, 17. 5.
ob 18.30.
 Praznik svete birme: sobota, 21. 5. ob 10.00 /birmovalec, upokojeni
škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek/.
 Zaključek veroučnega leta: nedelja 5. 6.; pri 10.00 maši.
 Srečanje jubilantov župnije Sevnica: sobota, 18. 6. ob 19.00 (tudi za
letnike 2020 in 2021). Vabim vas, da se prijavite v župnišču.
 Srečanje starejših faranov: v nedeljo, 19. 6. ob 10.00.
ŠMARNIČNA POBOŽNOST
Otroci in odrasli lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti. V Sevnici
zjutraj ob 8.00 za odrasle in zvečer ob 19.00 za otroke.
Šmarnice bodo tudi na Orehovem ob 19.00 pri kapeli.
V Zabukovju so šmarnice ob 19.00.

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

ORATORIJ 2022
»Za božjo slavo«
4. do 8. julij – I. teden
11. do 15. julij – II. teden
PRIPRAVA NA ZAKON – za zaročence 2022
Boštanj: - 11., 18. in 19. maj, ob 19.30
- 25. maj, 1. in 2. junij, ob 19.30
Zaradi narave dela se je na srečanje potrebno prijaviti!
(tel.:031/665 483)

TEDENSKA OZNANILA
 Danes je 3. velikonočna nedelja in začetek tedna molitve za
duhovne poklice. Ob 11.30 bo sveta maša pri sv. Martinu na
Lamperčah.
 Šmarnična pobožnost bo med tednom pri jutranji maši za odrasle in
pri večerni maši za otroke. Otroci lepo vabljeni, še posebej birmanci in
prvoobhajanci. Šmarnice bodo tudi na Orehovem pri kapelici ob 19.00.
V Zabukovju zvečer ob 19.00.
 V sredo zvečer ob 19.30 bo srečanje za starše prvoobhajancev
Sevnica.
 V četrtek zvečer ob 19.30 bo srečanje za starše prvoobhajancev v
Zabukovju.
 Petek je prvi v mesecu. Obiskali bomo naše bolne in starejše farane.
Popoldne ob 16.00 bo sveta maša v Domu starejših občanov.
Priložnost bo tudi za sveto spoved.
 Petek zvečer ob 19.30 bo srečanje za starše birmancev.
 V petek goduje sv. Dominik Savio, zavetnik ministrantov in
ministrantk. Zahvaljujem se vsem, ki zavzeto ministrirate in vabim
tudi nove člane v ministrantsko skupino.
 Prihodnja je 4. velikonočna – Florjanova nedelja, nedelja Dobrega
Pastirja in sklep tedna molitve za duhovne poklice. Druga maša ob
10.00 bo pri sv. Florijanu. Pri maši bodo navzoči tudi naši gasilci. Po
maši bodo Florjanski Jurjevci pripravili pogostitev za vse udeležence.
Popoldne ob 16.00 bo molitvena ura za duhovne poklice in srečanje
Združenja Marije Pomočnice.
 Ta teden ima verouk 2. skupina.
 Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve je na vrsti Trg svobode in
ulice nad Osnovno šolo. Hvala.

SINODA 2021 – 2023
Papež Frančišek nas vse vabi, da bi ponovno
premislili pot Cerkve in skupaj stopili nanjo.
Rad bi, da Cerkev zaživi sinodalno. To pomeni, da
bi skupaj hodili in živeli kot bratje in sestre, da bi
bili drug ob drugem, da bi se iskreno pogovarjali,
poslušali ter sodelovali.
Namen sinode je v navduševanju ljudi, da začenjajo sanjati v kakšno
Cerkev smo poklicani, da se razcveti upanje in utrdi 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 skupno poslanstvo.
Ste se že kdaj vprašali: Kako v naši župniji kristjani hodimo
skupaj? Smo med seboj verniki sploh res tesno povezani? Se
pogovarjamo, poslušamo in tako iščemo skupne poti naprej? Bi
lahko našli kakšen nov način, kako čim večim omogočiti, da se
čutijo sprejete in se dejavno vključijo v življenje skupnosti?

Vabimo vas, da na naslednja vprašanja odgovorite in jih prihodnjo
nedeljo vrnete v za to pripravljeno škatlo:
1. Kaj me pritegne in povezuje s Cerkvijo?

2. Kaj me moti in česa si želim manj?

3. Kaj potrebujem za ohranjanje in poglabljanje vere in česa si želim?

4. Katere korake in spremembe predlagam, da bi bilo naše občestvo
bolj živo, povezano in vključujoče?

SVETE MAŠE: od 1. do 8. maja 2022
NEDELJA
1. 5.
3.
velikonočna
nedelja
Jožef Delavec

Ponedeljek
2. 5.
Atanazij
Torek
3. 5.
Filip in Jakob
Sreda
4. 5.
Florijan
Četrtek
5. 5.
Gotard
Petek
6. 5.
Dominik
Savio
Sobota
7. 5.
Gizela
NEDELJA
8. 5.
4. velikon. –
nedelja
Dobrega
Pastirja
Bonifacij IV.

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Lamperče
Sevnica
Sevnica

8.00
8.30
9.00
10.00
10.00
11.30
19.00
8.00
19.00

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

za farane
Jože in Frančiška Plahuta
za zdravje – Zupan
za pok. iz družine Krajnc iz Vrtačnice
Jože Teraž in Marija Mlinarič ter sorod.
za dobro letino
Franc Urbanč
Bojan Beskorvajni
Franc in Fanika Požun, obl.
Cecilija Plahuta

Sevnica

8.00 † v zahvalo in priprošnjo
19.00 † Jure Žveglič
† v zahvalo in za zdravje

Sevnica

8.00 † za pokojne iz družine Jerman
19.00 † Juljana, obl. in pok. Kragl in Mirt
† Zvonka Imperl, 30. dan

Sevnica

8.00
19.00

Sevnica
Dom
Sevnica
Zabukovje
Sevnica
Zabukovje
Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
sv. Florijan

Sevnica

† Bogu in Mariji v zahvalo in priprošnjo
† Marija in Franc Pinoza
† za Božje varstvo

8.00 † na čast Jezusovemu srcu
16.00 † po namenu
19.00 † Ivan Kozmus, obl.
19.00 † Marjan Sehur, obl., pok. Krajnc in Sehur
8.00 † za pokojne iz družine Jerman
19.00 † Anica in Stanko Šeme ter sorodniki
19.00 † Anica Kunšek
8.00
8.30
9.00
10.00
10.00
19.00

†
†
†
†
†
†

za farane
pokojni Stoparjevi in sorodniki
Miha Remih, starši Kolman in sorodniki
v zahvalo za uslišane prošnje
Alojz, Terezija in Marija Stopar
Rozalija Maurer

