32. nedelja med letom
6. november 2022
1. Berilo: Prijeli so sedem bratov z njihovo materjo vred. Eden med njimi pa je spregovoril v
imenu drugih in rekel takole: »Kaj nas hočeš vprašati in izvedeti od nas? Pripravljeni smo
rajši umreti kakor prekršiti postave naših očetov« (2 Mkb 7,1-2).
V Stari zavezi vera v vstajenje in večno življenje še ni bila močno razvita. Nauk o
nesmrtnosti je v antični miselnosti tedanjega časa bil povezan s človekovo dušo, brez
vstajenja telesa. V hebrejski miselnosti pa ni bilo ločevanja med dušo in telesom, zato je bilo
normalno razmišljati o človeku kot celoti. V Stari zavezi so govorili predvsem o obujenju
pravičnih, ki so umirali za Gospodovo postavo.
2. Berilo: Bratje, molíte za nas, da bi se Gospodova beseda širila in poveličevala, kakor se
je pri vas, in da bi bili rešeni nepoštenih in pokvarjenih ljudi; nimajo namreč vsi vere (2 Tes
3,1-2). Apostol Pavel je Tesaloničanom pisal o pomembnosti molitve za naše odrešenje.
Mnogi kristjani iščejo tudi danes odgovor na vprašanje: Zakaj moliti? Naše odrešenje je dar
od zgoraj, sad Božje zvestobe. Naša dela so zares dobra s pomočjo Božje milosti, ki jo
dosežemo z molitvijo zase in za vse tiste, katerim so namenjena naša dobra dela.
Evangelij: Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da
dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile« (Lk 20,34-35).
Saduceji so zavračali vstajenje od mrtvih. Jezus se ne spusti z njimi v kakšno znanstveno
razpravo, temveč ostane na področju vere: Abrahamov Bog »ni Bog mrtvih, ampak živih,
kajti njemu vsi živijo«. Hkrati Jezus pove, kakšno bo naše vstajenje: to ne bo preprosta
oživitev trupla. Vstati od mrtvih pomeni, da sploh ne moreš umreti več, ker si enak angelom.

Oznanila:
 Danes je zahvalna nedelja, ali dan zahvale za številne milosti, ki smo jih v
preteklem letu prejeli. Vsi duhovniki, ki delujemo v sevniški in zabukovski župniji se
vam iskreno zahvaljujemo za številne vaše materialne in duhovne darove, še prav
posebej za vaše aktivno sodelovanje v naši župniji. Bogu hvala za zares živo
župnijsko občestvo, kjer vsakdo prispeva to, za kar je usposobljen s poklicnimi in
duhovnimi darovi, ki jih je prejel.
 Otroci spet začenjajo z redno šolo, zato bo ta teden verouk po ustaljenem urniku.
 V župnijski pisarni dobite Marijanski koledar (3€) in Družinsko pratiko (7€).
 Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve je na vrsti Pod Vrtačo, Florjanska sp.
del. Hvala.

SVETE MAŠE: od 6. do 13. novembra 2022
NEDELJA
6. 11.
32. nedelja
med letom
zahvalna
Feliks
Ponedeljek
7. 11.
Ernest

Sevnica
Zabukovje
Šmarje
Podgorje
Sevnica

8.00
8.00
9.00
10.00
10.00

Gračka gora
Zabukovje
Sevnica
Sevnica
Sevnica

11.30
17.00
18.00
8.00
18.00

- za župljane
++ Marija in Alojz Horjak
+ Nuša Kožuh
+ Frančiška Kunšek, obl.
++ Jože Jazbec, obl., starši in
sorodniki
++ Anton in Frančiška Jazbec
+ Anica Kunšek
+ Jožefa Jazbinšek
- Bogu v zahvalo
+ Franc Starič
++ Plavštajnerjevi

Torek
8. 11.
Bogomir

Sevnica
Sevnica

Sreda
9. 11.
Teodor

Sevnica
Sevnica

Četrtek
10. 11.
Leon Veliki

Sevnica
Sevnica

Petek
11. 11.
Martin

Sevnica
Sevnica

Sobota
12. 11.
Milan

Sevnica
Zabukovje
Sevnica

8.00 + Anton Gnidica
17.00 + Karel Žibret, obl.
18.00 ++ Frančiška in Stanislav Traven ter
Miha Zupan
+ Franc Kozinc

NEDELJA
13. 11.

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje

8.00
8.30
9.00
10.00

Sevnica
Sv. Jurij

10.00
11.30

Lamperče
Sevnica

11.30
18.00

33. nedelja
med letom
Stanislav

8.00 ++ Matilda in Jože Medvešek ter
Požunovi
18.00 ++ Stane Kragl in sorodniki
+ Rozi Pohar
8.00 + Antonija Grivc
18.00 + Stanko Szöks (Zeks), 7. dan
+ Stanislav Tomažin, 30. dan
++ Ivan in Jožefa Kozmos
8.00 ++ Jože in Martin Puh, obl.
18.00 + Martin Kozinc (Ostrešje)
++ Jožef Gramc, 7. dan in Amalija, obl
8.00 + Jože, Antonija in Urška Srpčič
18.00
+ Martin Brečko
+ Martin Kozinc

- 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
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