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GLASNIK
2. POSTNA NEDELJA
Verouka ni zaradi
počitnic.
-----------------

V ponedeljek, 26. 2., je
sestanek skupine za
duhovnost katoliških
pedagogov ob 19 uri.
-----------------

V četrtek, 1. 3., bo ogled
ﬁlma v dvorani po večerni
sv. maši. Ta četrtek ob
18.30 v župnijski dvorani
ogled ﬁma Čudovito
življenje. Priporočam.
-----------------

Moška skupina ima
srečanje v četrtek, 1. 3.
ob 19.30 uri.
-----------------

Prvi petek, obisk bolnikov.
-----------------

Postni petki: Adoracija od
17.00 – 17.30, križev pot
ob 17.30 uri, nato maša s
postnim nagovorom. V
petek, 2. 3. nas bo
nagovoril kapucin p. Jaro
Kneževič.
-----------------

Redni mesečni sestanek
župnijske Karitas Mozirje
– Šmihel bo v petek, 3. 3.
2017, po večerni sveR
maši v prostorih Karitas –
kaplanija.
----------------V prihodnjih dneh
pričakujemo novo
pošiljko hrane iz zalog EU,
naprošamo vas, da se
prijavite na telefon: 040
135 221 ali 040 316 248.

Evangelij 2. postne nedelje, leto B
(Mr 9,2-10)
TisR čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same
zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je spreménil.
Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih
tako ne more pobeliR noben belivec na svetu. In prikazal
se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z
Jezusom. Oglásil se je Peter in rekel Jezusu: »Učitelj,
dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega,
Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj bi
rekel, kajR zelo so se prestrašili. Narédil se je oblak in jih
obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj
ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Ko so se hitro ozrli
naokrog, niso videli nikogar več razen Jezusa samega, ki
je bil z njimi. In medtem ko so šli z gore, jim je naróčil,
naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler
Sin človekov ne vstane od mrtvih. To besedo so ohranili
zase in se med seboj spraševali, kaj pomeni vstaR od
mrtvih.
Ženski zajtrk bo v soboto, 10. 3. 2018 ob 8.00 v
Slomškovi dvorani župnišča Mozirje. Gostja bo Tonika
Zupan, mama, žena … Tema: »Ne predamo se! Z voljo
do neskončnosR«. Srečanje vključuje: molitev,
zajtrk, predstavitev knjige, pogovor, druženje, ...
Srečanje traja 2,5 ure. Prijave sprejemamo do srede, 8.
3. 2018 na: alenka.brezovnik@amis.net ali 040 316
248 in angelca.suster@gmail.com ali 031 658 733.
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OZNANILA od 25. 2. - 4. 3. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
26. 2.

8.00

za + Milko Korenjak (obletna)

Torek
27. 2.

18.00

za + Marijo Mavrič

Sreda
28. 2.

8.00

za zdravje

Četrtek
1. 3.

18.00

za nove duhovne poklice
za + Marijo in Ivana Žuntar

Petek
2. 3.

18.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + starše Povše in Jožeta Germadnik
za + Laznik Frančiško in Jožeta (obletna)

Sobota
3. 3.

18.00

za + Marijo Plesec (obletna)
za + Fajdiga Zdravkota in Faniko
za + Ivano Čokan in Antona

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Marjana Hriberšek
za + Franca Ros
za + Praprotnik Faniko in MarRna

16.00

za + Marijo Gostečnik

8.45

za + Janeza, Ano in Marijo Gostečnik

Nedelja
4. 3.
2018

3. POSTNA
NEDELJA

ŠMIHEL
Petek
2. 3.
Nedelja
4. 3. 2018

3. POSTNA
NEDELJA

Jezus se je odločno namenil hodiR v smeri izpolnitve svojega poslanstva, čeprav je dobro
vedel, da bo do vstajenja moral iR preko trpljenja in smrR na križu. O tem je učencem
odkrito govoril. Vendar pa ga niso razumeli, še več, zavrgli so takšen pogled, saj niso mislili
po Božje, temveč po človeško. Zaradi tega je Jezus vzel s seboj na goro tri izmed njih ter jim
razodel božansko slavo, veličastvo Resnice in Ljubezni. Jezus je namreč hotel, da bi ta luč
razsvetljevala njihova srca v neprehodni temini njegovega trpljenja in smrR, ko bo za njih
pohujšanje križa neznosno. Bog je luč in Jezus želi podariR svojim najožjim prijateljem
izkušnjo te luči, ki v njem prebiva. Tako bo On po tem dogodku v njih notranja luč, ki jih bo
sposobna varovaR pred napadi teme. Tudi v najtemnejši noči je Jezus sveRlka, ki nikoli ne
ugasne. 'To kar je sonce za telesne oči, da vidimo, je za oči srca Kristus.’ (sv. AvgušRn)
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