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GLASNIK
6. NEDELJA MED LETOM
Verouka v torek in sredo ni zaradi
pusta in stavke v šoli.
--------------------------------

Maša je na pustni torek kot ob 7.00
zjutraj, na pepelnico pa ob 18.00.
--------------------------------

Srečanje skavtske bratovščine 1 bo
v ponedeljek, 12. 2. ob 20h.
--------------------------------

Srečanje skavtske bratovščine 2 bo
v torek, 13. 2. ob 19.30h.
--------------------------------

V torek NE BO sestanka za starše 7.
razreda zaradi pustovanja.
--------------------------------

V sredo, 14. 2., 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. Po
maši boste lahko v košarici pri
izhodu izžrebali letošnjega
birmanca/-ko ali prvoobhajanca/ko, za katero boste molili v
postnem času.
--------------------------------

Letos ValenNnovo sovpade s
Pepelnico. Ker na ta dan ne sme
biN drugih cerkvenih praznovanj,
letos tudi ne bo maše na
ValenNnovo v Mozirskem Gaju.
--------------------------------

V četrtek, 15. 2., bodo priprave na
sv. krst za starše in botre ob 18.30.
V soboto, 17. 2. bo možnost za sv.
krst ob 11h in v nedeljo, 18. 2. ob
10h pri sv. maši.
--------------------------------

Ob četrtkih v postnem času ogled
ﬁlma v dvorani po večerni sv. maši.
Ta četrtek ob 18.30 v župnijski
dvorani ogled ﬁma Koliba (The
Shack).

Evangelij 6. nedelje med letom, leto B
(Mr 1,40-45)
TisN čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na
kolenih prosil: »Če hočeš, me moreš očisNN.«
Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil
in mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Gobe so
takoj izginile in bil je očiščen. Jezus ga je brž s
strogimi besedami poslal ven in mu rekel: »Glej,
da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se
duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kar je
zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« Ko pa je
ta šel ven, je začel na vsa usta oznanjaN in
pripovedovaN, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni
mogel več javno v mesto, ampak je bival zunaj
na samotnih krajih. In vendar so od vsepovsod
prihajali k njemu.
Postni petki: Adoracija od 17.00 – 17.30, križev
pot ob 17.30 uri, nato maša s postnim
nagovorom domačega župnika. Možnost za
spoved pred mašo. Lepo vabljeni.
--------------------------------

Sestanek za birmanske animatorje bo v petek,
16. 2. ob 19.30 uri.
--------------------------------

Dekanijsko srečanje za birmance, 9. razred, bo v
soboto, 17. 2. v Mozirju. Zberemo se ob 15.45 na
župnijskem dvorišču, zaključek pa bo ob 18h.
Srečanje je obvezno za vse veroučence 9. r.
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OZNANILA od 11. - 18. 2. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
12. 2.

8.00

za + Janeza Korenjak

Torek
13. 2.

7.00

za + Pavlo Ivanuša

18.00

za ozdravitev družinskega debla

18.00

za + Vero in Mirkota Praprotnik
za + Jožefo Hriberšek
za + Franca Mrzlak (30 dan)

18.00

v dober namen
za + Ernesta Špeh
za + Repelske in Mirkota Ramšak

18.00

za + Cvetko Gregorc
za + Ano Jeras
za + Marjana Benda (30 dan)
za + Franca Beričnik (30 dan)

1. POSTNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Marovtove iz Lepe Njive
za + Beričnik Marijo, Petra in Pepco (obletna)
za + Antona Gregorc

Petek
16. 2.

Postni petek

16.00

za + Marijo Gostečnik

Nedelja
18. 2. 2018

1. POSTNA
NEDELJA

8.45

za + Naraločnikove in Maksa (obletna)

Sreda
14. 2.

PEPELNICA

Četrtek
15. 2.
Petek
16. 2.

Postni petek

Sobota
17. 2.

Nedelja
18. 2.
2018

ŠMIHEL

Medtem ko je Jezus hodil ter pridigal po vaseh Galileje, mu je prišel naproN neki gobavec
in mu rekel: 'Če hočeš, me moreš očis..!' Jezus se ni umaknil pred sNkom s tem človekom,
temveč je stegnil roko, se ga dotaknil, presegel starozavezno prepoved ter mu
rekel: 'Hočem, bodi očiščen!' V tem dejanju ter v teh Kristusovih besedah je vsa zgodovina
zveličanja, saj se je učlovečila volja Boga, da nas ozdravi in očisN zla, ki nas je popačilo ter
uničilo naše medsebojne odnose. S tem, ko se je Jezus z roko dotaknil gobavca, je porušil
vsako pregrado med Bogom in človeško nečistostjo, med sveNm in njegovim nasprotjem.
Seveda ne z namenom, da bi zanikal zlo in njegovo negaNvno moč, temveč da bi pokazal,
da je Božja ljubezen močnejša od vsakega zla, tudi najbolj nalezljivega in groznega. Jezus si
je naložil naše bolezni. Postal je 'gobav', da bi bili mi očiščeni.
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