23. nedelja med letom
4. september 2022
1. Berilo: Kdo bi spoznal tvojo voljo, ko bi ne bil ti dal modrosti, ko ne bi bil z višav
poslal svojega Svetega Duha? (Mdr 9,17).
Kako pridemo do prave modrosti? Večna, neskončna modrost je na razpolago vsem,
a dosežejo jo le tisti, ki se ne zanašajo le nase in jo iščejo pri tistem, ki nas presega,
pri Bogu. Prava modrost je namreč povezana z razodevanjem Boga, njegove volje in
načrtov, ki jih ima s posameznim človekom.
2. Berilo: Pošiljam nazaj k tebi njega, svoje srce. Sicer bi ga bil rad zadržal pri sebi,
da bi mi stregel namesto tebe, ko sem vklenjen zaradi evangelija. Vendar nisem hotel
storiti ničesar brez tvojega soglasja (Flm 1,12-14). Pavlovo pismo Filemonu je zelo
pomembno, ker govori o socialnem vidiku Cerkve. Socialnih problemov ne moremo
reševati z nasiljem, ampak samo z globokim prepričanjem, da mora do spremembe
priti najprej v človekovem srcu. Suženj Onezim je pobegnil iz Filemonove hiše, srečal
se je s Pavlom, ki mu je podelil osvoboditev v Kristusu. Pavel je čutil dolžnost, da ga
vrne Filemonu, ki je bil kristjan. Vabi ga, da ga tudi on sedaj osvobodi zaradi vere v
Jezusa Kristusa in ga sprejme kot brata.
Evangelij: Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo pride
k meni in ne sovraži svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega
življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne
more biti moj učenec« (Lk 14,25-27).
Hoja za Jezusom ni neka prisila, ampak osebna odločitev. Jezus zato izpostavlja,
kako vse, na kar smo navezani postane relativno, ko on koga pokliče in mu reče:
»Hodi za menoj!« Tudi krvne vezi – navezanost na starše, brate, sestre, ženo, otroke
– morajo ob Božjem klicu stopiti v podrejeni položaj.
NEDELJSKA OZNANILA:
 Danes je 23. nedelja med letom ali Angelska nedelja.
 Naš škof Maksimilijan nam je ob začetku novega pastoralnega leta napisal pismo, v
katerem govori o veri, resnici in ljubezni. Na mizi za tisk imate na razpolago nekaj
izvodov njegove spodbude.
 V sredo bo ob 16.00 sveta maša pri kapelici v Bečku. Letos je 10-letnica postavitve
te Marijine kapelice. Vabljeni.
 V četrtek je Mali šmaren, rojstvo Device Marije. Maše so po nedeljskem razporedu.
 V soboto bo ob 16.00 sveta maša v Lončarjevem Dolu
 Naslednja nedelja je 24. nedelja med letom ali Slomškova nedelja.
 Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve je na vrsti Lončarjev Dol. Hvala.

SVETE MAŠE: od 4. do 11. septembra 2022

NEDELJA
4. 9.
23. nedelja
med letom
Rozalija

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Sv. Neža

8.00
8.30
9.00
10.00
10.00
19.00

Sevnica

+ Stanko Kozole, obl. in za farane
- za zdravje
++ Marija in Franc Pinoza
+ Julijan Mencin, obl
+ duhovnik Matild Domić
++ Jože in Terezija Vidmar ter
Martin Špan
+ Ivanka Novak iz Ajdovščine
rojena Kolman
- za zdravje
+ Marija Kukec
++ Janko Božič, Marjanka in Marija
Strgar
+ Marija Omerzo
+ Jernej Radič, 30. dan
+ Zofija Senica, obl.
+ Pavla Dobravc
- za vse vzdrževalce in obiskovalce
kapele
- v zahvalo
++ Andrej in Ivan Urbanč
+ Marija Horjak
+ Drago Oblak
++ Milka in Alojz Gabrič
+ Franc Urbanc, obl.
+ Terezija Kovač
+ Roman Zelič

Ponedeljek
5. 9.
Mati Terezija

Sevnica
Sevnica

8.00
19.00

Torek
6. 9.
Zaharija
Sreda
7. 9.
Regina

Sevnica
Sevnica

8.00
19.00

Sevnica
v Bečku

8.00
16.00

Sevnica
Sevnica
Pokojni vrh
Sevnica
Sevnica
Sevnica
Sevnica

19.00
8.00
10.00
10.00
19.00
8.00
19.00

Sobota
10. 9.
Ines

Sevnica
Lončarjev
Dol
Sevnica
Zabukovje

8.00 + Franc Starič
16.00 ++ Kragl in Šober

NEDELJA
11. 9.
24. nedelja
med letom
Slomškova
nedelja
Sergij

Sevnica
Podgorje

Četrtek
8. 9.
Rojstvo Device
Marije
Petek
9. 9.
Peter Klaver

Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Sevnica

19.00 + Franc Žveglič
19.00 + Ana Erban
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
19.00 + Dušan Hafner
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