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

Srečanje biblične
skupine v
ponedeljek, 5. 2. ob
20h.
------------------

Sestanek za starše
veroukarjev 6.
razreda bo v torek,
6. 2. ob 18h s
pričetkom pri sv.
maši in potem
nadaljevanjem v
župnijskem klubu.

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

Srečanje bralnega
kluba v torek, 6. 2.
ob 20h.

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

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)

Evangelij 5. nedelje med letom, leto B
(Mr 1,29-39)
TisY čas je Jezus prišel iz shodnice in se z Jakobom in
Janezom takoj napóYl v Simonovo in Andrejevo hišo.
Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so mu
povedali o njej. Pristópil je, jo prijel za roko in jo vzdignil.
Vročica jo je pusYla in ona jim je stregla. Ko pa se je
zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike
in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vraY. In ozdrávil je
veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko hudih
duhov, ki pa jim ni dovôlil govoriY, ker so ga poznali.
Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil
ven na samoten kraj in tam molil. Simon in njegovi tovariši
so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.«
Rekel jim je: »Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom
tudi tam oznanjal, kajY za to sem prišel.« In prihajal je v
njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in izganjal hude
duhove.
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OZNANILA od 28. 1. - 4. 2. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
5. 2.

Sv. Agata, devica
in mučenka

8.00

v zahvalo

Torek
6. 2.

Sv. Pavel Miki in
drugi jap. muč.

18.00

za + Alojza Janko

Sreda
7. 2.

8.00

v čast Svetemu Duhu

Četrtek
8. 2.

18.00

za + Nano Lesnika
za + Veroniko Cecelja

Petek
9. 2.

18.00

za + Jožeta Vrhovnik (obletna)
za + Miroslavo Senica
v zahvalo

Sobota
10. 2.

Sv. SholasYka,
devica

18.00

za + Alojza Brezovnik (obletna)
za + Erika Marolt
za + Ivana Grofelnik (30 dan)

Nedelja
11. 2.
2018

6. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Slavkota Zbil
za + starše in Stankota Žagar (obletna)
za + Marjana in starše Gruber

16.00

za + Franca Goličnik in + Povhove

8.45

za + Medvedove

ŠMIHEL
Petek
9. 2.
Nedelja
11. 2. 2018

6. NEDELJA MED
LETOM

Sv. maše, ki jih darujete v župnišču in zakrisTji so opravljene na dan, kot je dogovorjeno.
7 sv. maš na teden opravijo po našem namenu p. minoriY na Ptuju in tja je mašna
intencija tudi poslana. Sv. maša se opravi na YsY dan, kot je oznanjeno v župnijskih
oznanilih v Mozirju. V Mozirju torej župnik ne opravim 3 sv. maš naenkrat, ampak takrat
opravim tukaj eno sv. mašo, 2 sv. maši pa v tem dnevu minoriY na Ptuju, kamor je mašni
dar tudi poslan, oznanjeno pa je v Mozirju, kjer se pri sv. maši omenijo vsa imena in
nameni. Na tak način je sv. maša po vašem namenu ta dan opravljena in vi z udeležbo v
Mozirju Boga prosite po tem namenu. Sicer bi lahko tukaj sprejeli veliko manj sv. maš in
veliko težje bi ustregli vašim željam.
Ker slišim govorice, da vzamem 3 sv. maše in vse namene opravim naenkrat pri eni sv.
maši, naj to odločno zanikam. Sicer pa tudi lahko poskusite darovaY sv. mašo kje drugje,
če vam tako bolj ustreza. Takšno informacijo glede sv. maš napišem v oznanila vsaj 3x
letno, nazadnje v avgustu 2017. Resnično nisem kriv, če kdo ne prebere in nato širi
napačne informacije, zato prosim, da če kaj takega slišite, mu ali pokažete to obrazložitev
ali ga pošljete v župnišče. Hvala. Vaš župnik.
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