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GLASNIK
1. POSTNA NEDELJA
Verouk redno po
urniku.
----------------V ponedeljek, 19. 2., je
ženska skupina ob
18.30 uri.
----------------V torek, 20. 2. sestanek
za starše veroučencev
8. razreda. Ob 18h
sveta maša, nato
nadaljujemo v
župnijskem klubu. Naj
pridejo samo starši,
brez otrok.
----------------V sredo bo predavanje
dr. Karla Gržana ob 18h
v župnijski dvorani.
----------------V četrtek, 22. 2., bo
ogled ﬁlma v dvorani
po večerni sv. maši. Ta
četrtek ob 18.30 v
župnijski dvorani ogled
ﬁma Božja volja. Na
ogled ﬁlma naj pridejo
tudi veroučenci v
pripravi na sv. birmo,
torej 9. in 8. razred.
----------------Postni petki: Adoracija
od 17.00 – 17.30, križev
pot ob 17.30 uri, nato
maša s postnim
nagovorom. V petek,
23. 2. nas bo nagovoril
frančiškan p. Andrej
Pollak, župnik v
Nazarjih. Možnost za
spoved pred in med
mašo. Lepo vabljeni.

Evangelij 1. postne nedelje, leto B
(Mr 1,12-15)
TisR čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo. V puščavi je bil
šRrideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in
angeli so mu stregli. Ko pa 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!«
SPREOBRNITE SE IN VERUJTE EVANGELIJU!
Bog se je učlovečil ter vstopil v človekov svet z namenom,
da bi nase vzel greh, premagal zlo ter pripeljal človeka v
svet Boga. Toda oznanilo spremlja zahteva po odgovoru
na ta tako velik dar. Jezus namreč dodaja: »Spreobrnite se
in verujte evangeliju« (Mr 1,15). To je povabilo k veri v
Boga ter k vsakodnevnemu spreobračanju našega
življenja po njegovi volji, da tako usmerimo k dobremu
vsako naše delovanje in misel. Postni čas je ugoden čas
za obnovitev ter utrditev našega odnosa z Bogom po
vsakodnevni molitvi, spokornih delih ter dejanjih bratske
ljubezni.
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OZNANILA od 18. - 25. 2. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
19. 2.

8.00

za + Dejana Janžovnik

Torek
20. 2.

7.00

za + Jožeta Mutec

Sreda
21. 2.

18.00

za + Heleno in Štefana Marolt

18.00

za + Stanislavo Korenjak
za + Slavico Hriberšek

17.30

križev pot za + Stanislava Rakun in Frančiško
Korber

18.00

za + Janeza Pečnik
za + Vrbnikove in Faniko Raš
za + Praznik Franca in Veroniko

Četrtek
22. 2.

Sedež apostola
Petra, praznik

Petek
23. 2.

Sobota
24. 2.

Sv. MaRja,
apostol, praznik

18.00

za + Alojzijo Stenšak
za + Jožeta Janžovnik
za + 2 Franca Čokan (obletna)

Nedelja
25. 2.
2018

2. POSTNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Antona France
za + Marijo Goltnik (obletna)
za + Jozota Garić

16.00

za + Gabrove in Štefana (obletna)

8.45

za + Ivana Atelšek (8 dan)
za + Ledinek Franca (obletna)

ŠMIHEL
Petek
23. 2.
Nedelja
25. 2. 2018

2. POSTNA
NEDELJA

V hoji za svojim Učiteljem in Gospodom, kristjani skupaj z Njim duhovno vstopijo v
šRridesetdnevno puščavo, da bi se bojevali proR duhu zla. Druga Mojzesova knjiga
pripoveduje izkušnjo Izraela, ki je potem, ko je izšel iz Egipta, romal šRrideset let po
Sinajski puščavi, preden je končno prišel v obljubljeno deželo. Med tem dolgim
potovanjem so judje okušali vso moč in vztrajnost skušnjavca, ki jih je spodbujal, da bi
izgubili zaupanje v Gospoda ter se vrnili nazaj. HkraR pa so se po Mojzesovi zaslugi naučili
poslušaR Božji glas, ki jih je klical, naj postanejo njegovo sveto ljudstvo. Ko premišljujemo
to svetopisemsko stran, doumemo, da je za polno uresničitev življenja v svobodi potrebno
premagaR preizkušnjo, ki jo prinaša svoboda sama, to je skušnjavo. Samo, ko je
osvobojena od suženjstva laži in greha, lahko človeška oseba, v poslušnosR vere, ki ji odpre
vrata resnice, najde poln smisel svojega bivanja ter doseže mir, ljubezen in veselje.

