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ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

GLASNIK
7. NEDELJA MED LETOM

Slovo od g. Fonzija
Prejšnjo nedeljo smo se
poslovili od dosedanjega
duhovnega pomočnika g.
Fonzija Lampreta. Odselil
se je v župnijo Prebold,
kjer bo deloval naprej.
Odšel je na lastno željo.
Zahvaljujem se mu za
zadnjih 7 let, ko je bil
pomočnik v naši župniji.
Vesel sem, da se
poslavljamo v lepih
odnosih in da je g. Fonzi
pripravljen še naprej
občasno pomagati in me
nadomeščati, ko bom
moral sam z otroci,
mladimi, ali romarji od
doma, ko bom opravljal
naloge dekana ali pa šel
zgolj na svoj dopust.
G. škof zaenkrat nima
nobenega duhovnika, ki bi
ga lahko nastavil kot
pomočnika v naši župniji,
zato vas župljane prosim,
da ste prizanesljivi v svojih
željah in razumevajoči, ko
se bomo trudili najti
najboljše rešitve in
datume za razne dogodke.

župnik Sandi

Evangelij 6. nedelje med letom
(Mt 5,44-48)

Jaz pa vam pravim: Ljubite svoje sovražnike
in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste
otroci vašega Očeta, ki je v nebesih. Zakaj
on veleva svojemu soncu, da vzhaja nad
hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež
pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite
tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje
imate? Ali ne delajo tega tudi cestninarji? In
če pozdravljate le svoje brate, kaj delate
posebnega? Ali ne delajo tega tudi pogani?
Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš
nebeški Oče.
Verouk
Ta teden ga ni zaradi šolskih počitnic.

Skupina za duhovno rast - kat. pedagogi
Srečanje bo v ponedeljek, 20. 2. ob 20.00 v
župnijski knjižnici.
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OZNANILA 7. tedna med letom

(19. - 26. 2. 2017)

MOZIRJE
Ponedeljek
20. 2.

8.00

Torek
21. 2.

18.00 za + Sedovšekove (obletna za Marijo)

Sreda
22. 2.

8.00

Četrtek
23. 2.

18.00 za + 3 Marije Goltnik (obletna)
za + Jožeta Pinculič

Petek
24. 2.

18.00 za + Jozota Garić (8 dan)
za + Franca Čokan (obletna)
za + Ivana Hribernik

Sobota
25. 2.

18.00 za + Franca Črnivšek
za + Marjana Hribršek in Jožeta
za + Alojzijo Stenšak (obletna)

Nedelja
26. 2.
2017

za + družino Laznik (obletna za Frančiško)

za + Ano Petek

8. NEDELJA 7.00 za žive in pokojne župljane
MED
LETOM
10.00 za + Antona France (obletna)
za + Ano Jakopin (30 dan)
za + Milko Korenjak (obletna)

ŠMIHEL
Petek
24. 2.
Nedelja
26. 2.
2017

16.00 za + Štefanijo Gostečnik (obletna)
8. NEDELJA 8.45
MED
LETOM

za + Janeza in Ano Gostečnik (obletna)

Vabljeni na romanje v Lurd, Fatimo in Santiago de Compostela, ki bo od 25. 8. – 1. 9.
2017. V eno stran potujemo z avtobusom, nazaj pa z letalom iz Lisbone
(Portugalska). Program in informacije v župnišču.

