25. nedelja med letom
18. september 2022
1. Berilo: Poslušajte to vi, ki teptate ubožca, pokončujete reveže v deželi in pravite:
»Kdaj bo pretekel mlaj, da bomo prodajali žito, in sobota, da bomo odprli žitnice …
Gospod prisega pri Jakobovem ponosu: Nikoli ne bom pozabil vseh njihovih del (Am
8,4-5.7). Predstavljajmo si čas krize, ko je nelegalno črno delo v velikem porastu.
Kdor se takrat ne znajde, ostane revež. Zato je izraz »obnašaš se kot žid«, kar
pomeni, da izkoriščaš krizo za svoje bogatenje, pravi odgovor. Prevare postanejo
način življenja, vendar prerok pravi, da to ni mogoče skriti pred vsemogočnim Bogom.
2. Berilo: Predvsem te torej prosim: prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte za
vse ljudi, za kralje in za vse oblastnike, da bomo lahko živeli v vsej pobožnosti in
vsem dostojanstvu, mirno in tiho (1 Tim 1-3). Eden od pomembnih nasvetov, ki jih
Pavel daje efeškemu škofu Timoteju je molitev na javnem kraju. V naših molitvah ne
sme biti nihče izključen. Za vse moramo moliti, tudi za predstavnike oblasti. Takšna je
namreč Božja volja, kajti iz odrešenjskega načrta ni nihče izključen.
Evangelij: Gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal, kajti
sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši kakor sinovi luči ... Kdor je v
najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je
krivičen tudi v velikem« (Lk 16,8.10). Jezus je svojim učencem povedal priliko o
krivičnem oskrbniku, ki so ga zatožili, da zapravlja gospodarjevo imetje. Ta je po
pametnem razmisleku sprejel odločitev, kako bo pri dolžnikih ohranil zaupanje. Kaj je
naredil? Dolgove je zmanjšal. Denar je krivični mamo, ki ga je treba izkoristi in z njim
narediti kaj dobrega. Ko denarja nimaš več, lahko računaš, da boš deležen vsaj
delčka tega, kar si investiral in so imeli drugi od tega korist.
NEDELJSKA OZNANILA:
 Danes je 25. nedelja med letom.
 Jutri začnemo z rednim veroukom. Urnik imate na mizah za tisk.
 16. oktobra bodo volitve novih članov ŽPS. Na seji ŽPS smo se dogovorili, da bodo
že to nedeljo na razpolago listi, na katere napišete 6 kandidatov, za katere mislite, da
so dobri kristjani in primerni za župnikove svetovalce. Liste s kandidati bomo zbirali tri
nedelje. Liste s svojo odločitvijo vrzite v lesen nabiralnik.
 Od 20. do 22. oktobra organiziramo romanje v Međugorje. Prijave sprejema Marjan
Žveglič. Na policah za tisk je na razpolago program romanja.
 Naslednja nedelja je 26. nedelja med letom, Slomškova nedelja.
 Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve je na vrsti Žigrski vrh. Hvala.

SVETE MAŠE: od 18. do 25. septembra 2022

NEDELJA
18. 9.
25. nedelja
med letom
Irena

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Gračka gora
Sevnica

8.00
8.30
9.00
10.00

- za župljane
+ Angela Pajk, obl.
- za duhovne poklice
- v zahvalo za zdravje in v dober
namen
10.00 + Leopold Teraž
11.30 + Franc Kozinc
19.00 + Stanka Krevelj, 30. dan

Ponedeljek
19. 9.
Teodor

Sevnica
Sevnica

8.00 + Jure Žveglič
19.00 + Jožefa Popelar, 7. dan
+ po namenu

Torek
20. 9.
Evstahij

Sevnica
Sevnica

8.00 + Slavko Beskorvajni, pogrebna
19.00 ++ Anton in Frančiška Jazbec
+ Maks Slemenšek

Sreda
21. 9.
Matej

Sevnica

8.00 + Franc Požin
19.00 ++ Bojan in Damjan Beskorvajni
+ Mihael Jazbec

Četrtek
22. 9.
Mavricij

Sevnica
Sevnica

8.00 + Rozalija Maurer
19.00 + Neža Mirt, 7. dan
++ Ivan in Jožefa Kozmus

Petek
23. 9.
Pij

Sevnica
Sevnica

8.00 ++ Justina Škoberne in družina Kožuh
19.00 + Ana vidmar, 7. dan
++ Kozinc in Sladič

Sobota
24. 9.
Anton Martin
Slomšek

Sevnica
Sevnica

NEDELJA
25. 9.
26. nedelja
med letom
Sergij

Sevnica

Zabukovje
Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Sevnica

8.00 + Ana Požun
19.00 ++ Bojan in Damjan Beskorvajni
+ Jože Sladič
19.00 + Alojz Žveglič, obl.
8.00
- za župljane
8.30 ++ Anica in Stanko Šeme ter
sorodniki
9.00 - po namenu
10.00 ++ Marija Horjak in ++ Horjakovi
10.00 ++ Karl Horjak, obl. in starši
Drstvenšek
19.00 + Jurij Žveglič, 1. obl.
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