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ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

GLASNIK
8. NEDELJA MED LETOM
Verouk redno po urniku. Maša je na pustni
torek kot ponavadi ob 8.00 zjutraj, na pepelnico
pa ob 18.00.
-----------------------------------V sredo, 1. 3., je pepelnica. Vstopamo v postni
čas. Na ta dan je strogi post in zdržek od mesnih
jedi. Med mašo, ki bo ob 18.00, bo blagoslov
pepela in pepeljenje.
-----------------------------------Na pepelnično sredo bo po sv. maši ob 19.00 v
učilnici uvodno srečanje za vse, ki bi radi z
domačim župnikom delali postne duhovne vaje
v vsakdanjem življenju z knjigo “Odgovori na
težka življenjska vprašanja“ avtorja Ricka
Warrena.
-----------------------------------V četrtek po večerni maši v dvorani ogled ﬁlma:
-----------------------------------Vabljeni na postne nagovore ob postnih
petkih, ki jih bodo imeli različni duhovniki. V
petek, 3. 3., nas bo pri maši nagovoril
šoštanjski kaplan g. Urban Lesjak. Domači
župnik bo v tem času na razpolago v spovednici.
-----------------------------------Prvi petek, obisk bolnikov. Češčenje v četrtek po
prvem petku ob 17.00. V petek ob 17.00
češčenje, nato križev pot.
-----------------------------------V petek, 3. 3. bo sestanek animatorjev ob
20.00. V soboto srečanja vseh birmanskih
skupin.
-----------------------------------V soboto, 4. 3. bo srečanje za botre in starše
birmancev s pričetkom ob 18.00 v župnijski
cerkvi.
-----------------------------------V nedeljo, 5. 3. 2017 vabljeni ob 14.00, da peš
poromamo od ločke kapele do Nazarij in
opravimo križev pot po hribu do nazarske
cerkve (v primeru, da ne bo padavin).
-----------------------------------Dekanijski križev pot mladih bo v soboto, 11. 3.
Ob 19h se zberemo na parkirišču pri Tušu.
-----------------------------------Dekanijsko srečanje birmancev bo v soboto,
18.3. od 15.45 – 18.30 v Nazarjih.
-----------------------------------Odmik za ženske bo od 17-19.3. v Šmihelu nad
Mozirjem. Vodi s. Meta Potočniki.

Evangelij 8. nedelje med letom, l. A
(Mt 6,24-34)
Nihče ne more služiP dvema gospodoma: ali bo
namreč enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo
enega držal in drugega zaničeval. Ne morete
služiP Bogu in mamonu. Zato vam pravim: Ne
bodite v skrbeh za svoje življenje, kaj boste jedli,
tudi ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni
življenje več ko jed in telo več ko obleka? Poglejte
pPce pod nebom: ne sejejo in ne žanjejo in ne
spravljajo v žitnice, in vaš nebeški Oče jih živi. Ali
niste vi veliko več vredni ko one? Kdo izmed vas
pa more s svojo skrbjo dodaP svojemu življenju en
sam komolec? In za obleko, kaj ste v skrbeh?
Poglejte lilije na polju, kako rastejo; ne trudijo se
in ne predejo, a povem vam, da se še Salomon v
vsem svojem sijaju ni oblačil kakor katera izmed
njih. Če pa travo na polju, ki danes stoji in se jutri
v peč vrže, Bog tako oblači, ali ne bo mnogo bolj
vas, maloverni? Ne bodite torej v skrbeh in ne
povprašujte: ‚Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali s
čim se bomo oblekli?‘ Zakaj po vsem tem
povprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče vé, da
vsega tega potrebujete. Iščite najprej božjega
kraljestva in njegove pravice in vse to vam bo
navrženo. Ne bodite torej v skrbeh za jutri; kajP
jutrišnji dan bo imel skrb sam zase; zadosP je
dnevu njegova lastna težava.
Nabirka naslednje nedelje, prve v
mesecu marcu, bo v Mozirju namenjena
za obnovo strehe Mozirske kaplanije, v
Šmihelu pa za obnovo stranskega oltarja
sv. Lovrenca. Bog povrni.

26/02/2017

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL
OZNANILA - teden med 26. 2. in 5. 3. 2017
MOZIRJE
Ponedeljek
27. 2.

8.00

za žive in + Zagradiške

Torek
28. 2.

8.00

za + Amalijo Lemež

18.00

v čast Svetemu Duhu

Četrtek
2. 3.

18.00

za nove duhovne poklice
za + Danilota Glušič (obletna)

Petek
3. 3.

18.00

Sobota
4. 3.

18.00

Sreda
1. 3.

Nedelja
5. 3.
2017

PEPELNICA

1. POSTNA
NEDELJA

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Karla in Ano Irman (obletna)
za + Alojza Kovač
za + Mirkota Sedovšek
za + Zoﬁjo Špeh in po namenu
za + Ivanko Trogar (obletna)

Nedelja
5. 3. 2017

1. POSTNA
NEDELJA

1. Petek, 3. 3.: g. Urban
Lesjak, kaplan v Šoštanju, ob
18.00 v župnijski cerkvi v
Mozirju
2. Petek, 10. 3.: p. Toni
Brinjovc, župnik v Turnišču, ob
18.00 v župnijski cerkvi v
Mozirju
3. Petek, 17. 3.: nadškof dr.
Marjan Turnšek, ob 18.00 v
župnijski cerkvi v Mozirju
4. Petek, 24. 3.: dr. Karel
Gržan, ob 18.00 v župnijski
cerkvi v Mozirju
5. Petek, 31. 3.: g. David
Zagorc, župnik na Rečici ob
Sav., ob 19.00 v župnijski
cerkvi v Mozirju

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Terezijo Bizjak
za + Antona Matko (obletna)
za + Olgo Rogel

6. Petek, 7. 4.: p frančiškani,
ob 19.00 v župnijski cerkvi v
Mozirju

16.00

za + Frančiško Naraločnik

8.45

za + Plešnikove

Naj bodo postni petki
duhovno bogaY. Pojdimo z
Jezusom na križev pot (pol
ure pred mašo), nato pa med
mašo prisluhnimo postnim
nagovorom različnih
duhovnikov. Možnost za
spoved tudi med mašo.

ŠMIHEL
Petek
3. 3.

PROGRAM POSTNIH
NAGOVOROV:

POSTNI ČAS 2017
Duhovne vaje v vsakdanjem življenju z Rickom Warrenom in domačim župnikom:
Vsako sredo ob 19.00 se bomo dobili v učilnici, kjer se bomo pogovarjali o odlomkih, ki smo jih prebrali.
Začnemo na pepelnično sredo, 1. 3. 2017 ob 19.00 v učilnici.
Predavanja:
- Predavanje dr. Karla Gržana v sredo, 8. 3. 2017 ob 18.00 v župnijski dvorani: UčiP se, pomeni
usposabljaP se tudi za zadovoljstvo v (so)bivanju.
- Zelo aktualno in polemično predavanje dr. Draga Ocvirka v soboto, 25. 3. 2017 ob 19.00 v župnijski
dvorani: Islam, begunci in sožitje.
- Predavanje v organizaciji Zavoda neplodnost in najina rodovitnost v soboto, 1. 4. Ob 20.00 v župnijski
dvorani: Soočenje z neplodnostjo. Predvsem za neplodne pare, mlade in vse, ki se v družini ali sicer
srečujete s tem problemom.
Ogledi ﬁlmov:
Vsak četrtek (razen 16. 3.) bo ogled verskega ali vsebinsko globokega ﬁlma v župnijski dvorani takoj po maši.
Naslovi ﬁlmov bodo objavljeni sproP v oznanilih.
Romanja s križevim potom:
- Nedelja, 5. 3. 2017 ob 14.00: od ločke kapele peš romanje do Nazarij in križev pot do cerkve (v
primeru, da ne bo padavin).
- Nedelja, 2. 4. 2017 ob 15.00: romanje in križev pot v Šmarje pri Jelšah.

