24. nedelja med letom
11. september 2022
1. Berilo: Gospod je rekel Mojzesu: »Videl sem to ljudstvo: to je trdovratno ljudstvo.
Zdaj me pusti, da se vname moja jeza proti njim in jih pokončam, tebe pa napravim
za velik narod!« (2 Mz 32,9-10). Za izvoljeno ljudstvo je bil Mojzes pred Bogom kot
most, ki povezuje dva svetova, nebeško in zemeljsko kraljestvo. Pred izhodom iz
Egipta je bila dana obljuba, da bo ta narod osnova za velik odrešenjski načrt. Te
obljube Mojzes ni pozabil, zato se je z Bogom vedno pogajal. V najhujši stiski je bil,
ko je na Sinaju prejel deset zapovedi, ljudstvo pa si je v času njegove odsotnosti
naredilo ulito tele, ki so se mu priklanjali in mu darovali.
2. Berilo: Hvaležen sem našemu Gospodu Kristusu Jezusu, ki mi je dal moč: s tem
da me je postavil v službo, me je namreč imel za vrednega zaupanja (1 Tim 1,12).
Apostol Pavel je čutil kot svojo poklicno dolžnost, da brani pravi nauk, ki ga je sam kot
preganjalec kristjanov nekoč zavračal. Da ga je Jezus izbral za misijonarja je
posebna milost, kajti s poslanstvom je vedno povezana moč, ki jo izbrani prejme.
Evangelij: Tedaj jim je povedal tole priliko: »Kdo izmed vas, ki ima sto ovc, pa izgubi
eno od njih, ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne
najde? In ko jo najde, jo vesel zadene na rame« (Lk 15,2-3).
Tri prilike – o izgubljeni ovci, izgubljeni drahmi in izgubljenem sinu – so verjetno vzrok
največjega števila spreobrnjencev v krščanstvo. Kakšne lepše, bolj življenjske
pripovedi o Božjem usmiljenju si ne znamo predstavljati. Zaključek vseh zgodb je
namreč povabilo k skupni mizi in veselemu praznovanju.
NEDELJSKA OZNANILA:
 Danes je 24. nedelja med letom, letos prvič »nedelja mladih«, pri nas tudi
katehetska nedelja.
 V sredo je praznik povišanja Sv. Križa. Po maši bo srečanje sevniškega ŽPS-ja. Ob
19.30 se dobimo v učilnici.
 V ponedeljek, 19. septembra, bomo začeli z rednim veroukom. Urnik verouka je na
razpolago na mizah za tisk ob glavnem in stranskem vhodu v cerkev.
 Tako kot je bilo v preteklem šolskem letu, bo tudi letos vsak tretji petek po sveti
maši Molitvena ura pred Najsvetejšim. Vabljeni, da se Jezusu zahvalimo za njegovo
spremljanje, blagoslov in ljubezen.
 Naslednja nedelja je 25. nedelja med letom. Ob 11.30 bo maša na Grački Gori.
 Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve je na vrsti naselje Ribniki. Hvala.

SVETE MAŠE: od 11. do 18. septembra 2022
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Bonaventura
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Tacijan
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Janez Zlatousti
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14. 9.
Povišanje Sv.
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Žalostna Mati
Božja
Petek
16. 9.
Ljudmila

Sevnica

Sobota
17. 9.
Robert

Sevnica
Sevnica
Zabukovje
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25. nedelja
med letom
Irena

Sevnica
Sevnica

Sevnica
Sevnica
Sevnica
Sevnica
Sevnica

Sevnica
Gračka Gora
Sevnica

8.00 - za župljane
8.30 ++ Marija Blatnik, obl. in Kunškovi
iz Dolin
9.00 + Karel Kožuh
10.00 ++ Boštjan in Štefan Božič
10.00 ++ Franc, Zofija in Franci Požun ter
sorodniki
+ Dušan Hafner
8.00 + Marjan Kozinc, 30. dan
19.00 ++ Plavštajnerjevi
++ Brinovar
8.00 + Ivan Kozmus
19.00 ++ rodbina Drstvenšek in Šoba v
zahvalo
+ Štefanija Šturbej
8.00 + Marija Omerzo
19.00 + Cilka Mlinarič
+ Matilda Ameršek, 30. dan
8.00 + Ivan Jeler
19.00 +
+
8.00 +
19.00 +
+

Lojze Jene
Jožef Vidmar
Antonija Grivc
Marjan Kozinc
Lidija Rupar Vodeb

8.00 + Branko Ameršek
19.00 + Anton Križnik
++ Franc Švab, obl., ++ družine Prus
in Svažič
19.00 + Anica Trefalt
8.00 - za župljane
9.00 - za duhovne poklice
8.30 + Angela Pajk, obl.
10.00 - v zahvalo za zdravje in v dober
namen
10.00 + Leopold Teraž
11.30 + Franc Kozinc
19.00 + Stanka Krevelj, 30. dan
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