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ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

GLASNIK
4. POSTNA NEDELJA

OZNANILA
Verouk redno po urniku.
Ure smo premaknili na
poletni čas. Večerne sv.
maše bodo do konca
oktobra ob 19.00.
Srečanje skupine za
duhovno rast katoliških
pedagogov bo v
ponedeljek, 27. 3. ob
20.00.
Duhovne vaje v
vsakdanjem življenju –
dobimo se v sredo, 29. 3.
ob 19.00.
Vabljeni vsak petek v
postnem času ob 8.00
zjutraj v župnijsko cerkev
k molitvi hvalnic.
V postu vabljeni k
molitvi križevega pota,
vsak petek ob 18.30 v
župnijski cerkvi.
Vabljeni na postni
nagovor v petek, 31. 3.,
ko nas bo pri maši ob
19.00 nagovoril g. David
Zagorc, župnik na Rečici.

Evangelij 4. postne nedelje (Jn 9,35-38)
Našel ga je in mu je rekel: »Veruješ v Sina
človekovega?« In ta je odgovóril ter rekel: »Kdo
je to, Gospod, da bi veroval vanj?« Jezus mu je
rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.«
Tedaj je dejal: »Verujem, Gospod,« in se je pred
njim poklonil do tal.
OZNANILA
Srečanje animatorjev za oratorij bo v petek,
31. 3. ob 20.00.
Vabljeni na predavanje Soočenje z
neplodnostjo v organizaciji Zavoda neplodnost
in najina rodovitnost, ki bo v soboto, 1. 4. ob
20.00 v župnijski dvorani. Vabljeni neplodni
pari, mladi in vsi, ki se v družini ali sicer
srečujete s tem problemom ali vas to zanima.
Naslednjo nedeljo, 2. 4., bomo poromali v
Šmarje pri Jelšah, kjer se bomo udeležili
križevega pota. Kdor težje hodi, se lahko do
cerkve sv. Roka zapelje tudi z avtobusom.
Odhod iz Mozirja ob 14.00, vrnili se bomo
najkasneje do 18.00. Prispevek za prevoz: 5 €.

26/03/2017

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

OZNANILA 4. postnega tedna

(26. 3. - 2. 4. 2017)

MOZIRJE
Ponedeljek
27. 3.

8.00

Torek
28. 3.

19.00 za + Heleno in Štefana Marolt

Sreda
29. 3.

8.00

Četrtek
30. 3.

19.00 za + Brezovnik Mabldo in + Brusove
za + Zavračke

Petek
31. 3.

19.00 za + Reziko in 2 Franca (obletna) ter Ropovi mamo
za + Ivana Podvratnik (obletna) in starše
za + Ano Gregorc

Sobota
1. 4.

19.00 za + rodbino Bačovnik
za + družino Kumer (obletna za Ivana)
za + Janko Heleno in Vincenca (obletna)

Nedelja
2. 4.
2017

za + Ivanko Trogar

za + Sretena Stanojković ter starše Stanojković in
Krebs

5. POSTNA 7.00 za žive in pokojne župljane
NEDELJA bha
10.00 za + Ivana Pečnik (8 dan)
za + Janeza Korenjak
za + starše Fužir (obletna) in Antona Mikek

ŠMIHEL
Petek
31. 3.
Nedelja
2. 4.
2017

17.00 za + Terezijo Goličnik
5. POSTNA 8.45
NEDELJA bha

za + Franca Goličnik in + Povhove

Sv. Beda Časbtljivi ob uvodu v današnji evangeljski odlomek: »Ko je šel mimo, je
zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva«, pravi: »Jezus je sleporojenega pogledal z
isbm sočutjem, kot ga ima za ves slepi človeški rod«.
K temu sv. Avgušbn dodaja: »V misbčnem smislu ta slepi predstavlja ves človeški rod,
saj je bsta duhovna slepota greh, ker jih je 'zaslepila njihova hudobija', kakor pravi
knjiga Modrosb.«

