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ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

GLASNIK
2. POSTNA NEDELJA

OZNANILA
Krs+ v mesecu marcu
bodo naslednjo soboto,
18.3. ob 11.20 ali v
nedeljo, 19. 3. pri 10.00
maši. Priprave za krst za
starše in botre bodo v
četrtek, 16. 3. ob 19.30.
Prosim za predhodno
prijavo.
Vabljeni vsak petek ob
8.00 zjutraj v župnijsko
cerkev k molitvi hvalnic.
V postu vabljeni k molitvi
križevega pota, vsak petek
ob 17.30 v župnijski
cerkvi.

Evangelij 2. postne nedelje (Mt 7,5)
»Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš,
postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu
enega in Eliju enega.« Ko je še govóril, jih je
obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je
rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam
veselje; njega poslušajte!«
OZNANILA

Vabljeni na postne
nagovore ob postnih
petkih, ki jih bodo imeli
različni duhovniki. V
petek, 17. 3., nas bo pri
maši nagovoril nadškof dr.
Marjan Turnšek. Domači
župnik bo v tem času na
razpolago v spovednici.

Odmik za ženske bo od petka, 17. 3. s pričetkom z
večerjo ob 19.00 do nedelje, 19. 3. s sklepom s
kosilom, v Šmihelu nad Mozirjem. Vodi s. Meta
Potočnik, uršulinka. Naslov: Pot do notranje
svobode v Kristusu. Teme: temeljna poklicanost
ženske v krščanstvu; greh in Zpične ženske
skušnjave; sprejemanje Božje ljubezni in
spreobrnjenje; sprejemanje same sebe in
okoliščin življenja; živeZ z ljubečim Bogom v
osebnem odnosu; veselje, da se lahko podarjam.

V soboto, 18. 3. obhajamo
liturgično praznovanje
praznika sv. Jožefa. Maša
bo v Ljubiji ob 10.00.

Dekanijsko srečanje birmancev (z animatorji) bo
v soboto, 18. 3. s pričetkom ob 15.45 pred
Nazarsko cerkvijo. Gost srečanja bo Robi
Friškovec, zaporniški duhovnik. Za birmance je
srečanje obvezno, animatorji lepo vabljeni.
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OZNANILA 2. postnega tedna

(12. - 19. 3. 2017)

MOZIRJE
Ponedeljek
13. 3.

8.00

za zdravje

Torek
14. 3.

18.00 za + MaZldo Brezovnik
za + Marijo Mavrič (obletna)

Sreda
15. 3.

8.00

Četrtek
16. 3.

18.00 za + Janeza Kaker
za + kanonika Jožeta Goličnik

Petek
17. 3.

17.30 križev pot za + Kolenc Štefanijo in Marovt Angelo
18.00 za + Ivana Korenjak (obletna)
za + Vivoda Franca, Angelo in Marijo
za + starše Fužir (obletna) in Antona Mikek

za + Jozota Garić (30 dan)
v zahvalo

Sobota
18. 3.

Sv. Jožef,
10.00 za + Vinkota Reberčnik (obletna)
mož Device
za + Pepco Hriberšek iz Preseke
Marije,
(Ljubija)
slovesni
18.00 za + Dejana Janžovnik
praznik
za + Acman Jožefo in + Žniderjeve

Nedelja
19. 3.
2017

3. POSTNA
NEDELJA
- začetek
tedna
družine

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00 za + Alojza Pečnik
za + Jožico Orel
za + Silvota Verhovnik

ŠMIHEL
Petek
17. 3.
Nedelja
19. 3.
2017

16.00 za + Ano Redko in + Segoničke
3. POSTNA
NEDELJA

8.45

za + Marijo Gostečnik (8 dan)
za + kanonika Jožeta Goličnik

KARITAS Mozirje / Šmihel: v prihodnjih dneh pričakujemo novo pošiljko hrane iz
zalog EU. Naprošamo vas, da se prijavite na telefon: 040 135 221 ali 040 316 248.

