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GLASNIK
3. NEDELJA MED LETOM
Verouk redno po urniku.
---------------------

Danes je v marijini
cerkvi v Celju molitveno
srečanje za duhovne
poklice, ki ga pripravlja
gornjegrajska dekanija.
Ob 15h je molitvena
ura, ob 16h sveta maša.
Odhod avtobusa iz
mozirske avtobusne
postaje je ob 13.50h.
Vabljeni.
---------------------

Verouk redno po
urniku.

---------------------

Srečanje skupine za
duhovno rast katoliških
pedagogov bo v
ponedeljek, 22. 1. ob
19h.
---------------------

Srečanje ženske skupine
bo v ponedeljek, 22. 1.
ob 19.30h.
---------------------

Sestanek za starše
veroukarjev 1. razreda
bo v torek, 23. 1. ob 18h
s pričetkom pri sv. maši
in potem nadaljevanjem
v župnijskem klubu.

Evangelij 3. nedelje med letom, leto B
(Mr 1,14-20)
Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal
je Božji evangelij in govóril: »Čas se je dopólnil in Božje
kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte
evangeliju!« Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal
Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala
mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel:
»Hodita za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi!«
Takoj sta pus[la mreže in šla za njim. Ko je šel malo
naprej, je zagledal Jakoba, Zebedêjevega sina, in
njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in
popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In pus[la sta očeta
Zebedêja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.

---------------------

Srečanje skavtske
bratovščine 2 bo v
torek, 23. 1. ob 19.30h.
---------------------

Župnijsko romanje bo
letos 8. 2. Več
informacij naslednjo
nedeljo.

Mali svetopisemski maraton bo v Mozirju v četrtek, 25.
1. s pričetkom takoj po večerni maši ob 18.30 in
zaključkom ob 24.00. Vabljeni.
Priprava na zakon – TEČAJ ZA ZAROČENCE
bo letos v Nazarjih dve nedelji zapored, 4. in 11. 2. 2018
ob 15. – 18. ure. Prijava je obvezna na
samostan.nazarje@gmail.com ali
GSM 041 705 323 (p. Tomaž)
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OZNANILA od 14. - 21. 1. 208
MOZIRJE
Ponedeljek
22. 1. 2018

8.00

za + Antona Belak

Torek
23. 1.

18.00

za + Dušanko Novak

Sreda
24. 1.

Sv. Frančišek
Saleški

8.00

po namenu

Četrtek
25. 1.

Spreobrnitev
apostola Pavla

18.00

za + Franca Mrzlak (8 dan)
za + starše Brezovnik, sestro in brata
za + Marijo Jelen

Petek
26. 1.

Sv. Timotej in Tit,
škofa

18.00

za + Franca Beričnik (8 dan)
za + Tilko in Pavla Urh
za + Benota Skok

Sobota
27. 1.

Sv. Angela Merici

18.00

za + Mileno Lovrenčič
za + Jožeta in Blaža Mikek (obletna)
za + Antona Završnik

Nedelja
28. 1.
2018

4. NEDELJA MED
LETOM
- nedelja Svetega
Pisma

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Jožeta in Marijo Hrastnik
za + Antona Škruba
za + Marijo Podobnik in Cecilijo Marolt

4. NEDELJA MED
LETOM

8.45

za + Srebovčnikove

ŠMIHEL
Nedelja
28. 1. 2018

Obhajilo za ljudi s celiakijo
V tabernaklju so posvečene posebne hos[je brez (oz. z minimalno vsebnostjo) glutena za
ljudi s celiakijo. K obhajilu lahko pristopite na koncu obhajila v prezbiteriju (pri zakris[ji
ali mrzli lopci) in delilcu poveste, da ste za posebno hos[jo brez glutena.
Ločki koledniki so letošnjo nabirko od obiska treh kraljev darovali za: p. Miha Maje[č:
320 €; Karitas Mozirje – Šmihel: 320 €; sestre klarise: 250 €; za obnovo strehe kapele v
Gaju: 200 €; 2 sv. maši za žive in pokojne Ločane ter za Franca Ros, Danilota Glušič: 40 €.
Mozirski koledniki so letošnjo nabirko od obiska treh kraljev darovali za: Karitas: 400 €;
misijoni: 400 €; sestre klarise; 200 €; družine z več otroki: 200 €; župnijska kurjava: 200 €.
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