33. nedelja med letom
13. november 2022
1. Berilo: Glej, pride dan, razžarjen kakor peč, in vsi predrzneži in vsi, ki delajo
krivično, bodo strnje: dan, ki pride, jih bo sežgal, govori Gospod nad vojskami, ker ne
bo pustil od njih ne koreninice ne vejice! (Mal 3,19). Velikokrat nam pade v oči, da so
uspešnejši tisti, ki skoraj nič ne dajo na lepo, zgledno življenje, mi pa se vedno bolj
trudimo, da bi bili Bogu všeč, pa se stalno srečujemo s problemi in trpljenjem. Toda
takšen je samo videz, kajti pravični je vedno pod Božjo zaščito. Bog namreč ne odloča
v naš prid od danes do jutri, ampak na daljši rok.
2. Berilo: Slišimo namreč, da nekateri med vami živijo neredno, da nič ne delajo,
ampak begajo sem ter tja. Takšne opozarjamo in opominjamo v Gospodu Jezusu
Kristusu, naj v tišini delajo in jedo svoj kruh (2 Tes 3,11-12). Med Tesaloničani je bilo
veliko takih, ki se niso nič trudili glede svoje prihodnosti, ampak so živeli na ramenih
drugih. Pavel jim pravi, da kristjan ne živi neurejeno, ampak dela podnevi in ponoči, da
ne bi bil komu v breme. Vsakdo naj zato pridno dela in jé svoj kruh.
Evangelij: Rekel jim je: »Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo v
mojem imenu in bodo govorili: ›Jaz sem,‹ ali ›Čas se je približal.‹ Ne hodíte za njimi!«
(Lk 21,8). Apostoli so bili prepričani, da bo kmalu nastopil konec sveta. Jezus jim ni
povedal datuma, kdaj se bo to zgodilo, ampak jim je naročil, naj bodo vedno
pripravljeni. Rešil se bo le tisti, ki bo veroval in vztrajal do konca.
Oznanila:
 Danes je 33. nedelja med letom ali Martinova nedelja. Sveta maša bo tudi v
Lamperčah in pri Sv. Juriju. Pri sv. Juriju v Trnovcu bo po maši tradicionalno druženje
vseh udeleženih s priložnostno pogostitvijo in srečelovom. Tako zbrana sredstva bodo v
celoti namenjena nadaljevanju obnove tamkajšnje cerkve. Lepo vabljeni!
 Pred nami je teden zaporov. Namen tega tedna je, da bi se kristjani zavedali potreb
zapornikov, njihovih družin in žrtev kaznivih dejanj. Molimo s tem namenom.
 Naslednja nedelja je zadnja v tem cerkvenem letu, ali Kristus Kralj vesoljstva. Ob
10.00 bo družinska sveta maša, ki jo oblikujejo veroukarji in animatorji. Pri maši se
bodo predstavili letošnji birmanci. Njihovi starši jim bodo podarili Sveto pismo kot
duhovno popotnico na njihovi življenjski poti.
 Župnijska Karitas bo tudi letos delala adventne venčke, zato vas prosimo, če lahko
prinesete obročke venčkov od prejšnjih let.
 Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve je na vrsti Prvomajska, Kidričeva,
Kajuhova in Taborniška ulica. Hvala.

SVETE MAŠE: od 13. do 20. novembra 2022
NEDELJA
13. 11.
33. nedelja med
letom
Stanislav

Ponedeljek
14. 11.
Nikolaj Tavelić

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje

8.00
8.30
9.00
10.00

Sevnica
Sv. Jurij

10.00
11.00

Lamperče
Sevnica
Sevnica
Sevnica

11.30
18.00
8.00
18.00

- za župljane
++Branko Cesar in sorodniki
++ Anton Žibert in njegovi starši
++ Franc Denis, obl., Marija Pečnik, 2
Jožeta in Marija Kozole
+ Zvonka Imperl
++ Marko Kolman, rodbina Pajk in
Plahuta
- po namenu
++ Alojzija in Edvard Filipič
- v zahvalo in priprošnjo družine Ahčin
+ Alojz Lisec
+ Ljudmila Motore, 30. dan

Torek
15. 11.
Albert

Sevnica
Sevnica

8.00 + Drago Oblak
18.00 ++ Družina Krevelj iz Stržišča in
Razborja ter starši Košar
++ rodbina Tomc

Sreda
16. 11.
Marjeta

Sevnica
Sevnica

8.00 + Dragica Doberšek
18.00 + Marija Koleto, obl.
+ Rozi Pohar

Četrtek
17. 11.
Elizabeta

Sevnica
Sevnica

8.00 - Bogu v zahvalo
18.00 + Emilija Pirc, 7. dan
++ Lucija, Jože in Alojz Žveglič
++ Anton in Frančiška Štricelj

Petek
18. 11.
Karolina

Sevnica
Zabukovje
Sevnica

Sobota
19. 11.
Matilda

Sevnica

NEDELJA
20. 11.
KRISTUS KRALJ
Edmund

Zabukovje
Sevnica

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Sevnica

8.00 + Franc Pečnik
17.00 + Franc Krajnc, 7. dan
18.00
+ Ivan Doberšek
+ Fanika in Alenka Tomažin
8.00 + Justin Šorli in ++ Šorli in
Beskorvajni
17.00 - za Božji blagoslov
18.00 + Roman Zelič
+ Marija Pigac
8.00
8.30
9.00
10.00
10.00
18.00

- za župljane
++Andrej in Ljudmila Špan
+ Rozalija Jazbec (Vrhnika)
++ Marko Kolman in družina Pajk
+ Mara Starič
+ Ivan Svažič, obl.
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