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GLASNIK
3. POSTNA NEDELJA
Verouk redno po urniku.
-----------------

V ponedeljek, 5. 3., je srečanje
biblične skupine ob 20h.
-----------------

V torek, 6. 3. srečanje bralnega
kluba ob 20h.
-----------------

V četrtek, 8. 3., bo ogled ﬁlma v
dvorani po večerni sv. maši. Ta
četrtek ob 18.30 v župnijski
dvorani ogled ﬁma
-----------------

Postni petki: Adoracija od 17.00 –
17.30, križev pot ob 17.30 uri,
nato maša s postnim nagovorom.
-----------------

V petek, 9. 3. je srečanje
birmanskih animatorjev ob 19.30.
-----------------

Duhovni vikend za prvoobhajance
3A razreda bo od sobote 10. 3. do
nedelje, 11. 3. v Šmihelu nad
Mozirjem. 3B razred pa ima
vikend od 17. – 18. 3. Prične se v
soboto ob 10h. Otroci dobijo
obvesRla še pri verouku.
-----------------

V soboto, 10. 3. bo križev pot
mladih v Nazarjih ob 19h. Z
mladimi se dobimo ob 18.45 pred
župniščem v Mozirju. Bodite
oblečeni in obuR za zunaj.
-----------------

Cerkveni pevci vabljeni na postno
duhovno obnovo, ki bo v nedeljo,
11. 3. ob 15h v Nazarjih.
-----------------

V soboto pričnemo z
devetdnevnico na čast sv. Jožefu,
ki jo bomo obhajali vsak dan do
praznika sv. Jožefa. Vabljeni, da se
pridružite.

Evangelij 3. postne nedelje, leto B
(Jn 2,13-25)
Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v
Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov,
ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli
tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz
templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je
raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem
golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz hiše
mojega Očeta ne delajte tržnice!« Njegovi učenci
so se spomnili, da je pisano: ›Gorečnost za tvojo
hišo me použiva.‹ Judje so mu rekli: »Kakšno
znamenje nam pokažeš, da smeš takó delaR?«
Jezus jim je odgovóril in rekel: »Podrite ta
tempelj in v treh dneh ga bom postavil. « Judje
so tedaj rekli: »ŠesRnšRrideset let so zidali ta
tempelj, R pa ga boš postavil v treh dneh?« On
pa je govóril o templju svojega telesa.
Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci
spomnili, da je govóril o tem, in verovali so
Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus. Ko je bil med
praznikom pashe v Jeruzalemu, so mnogi začeli
verovaR v njegovo ime, ker so videli znamenja, ki
jih je delal. Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse
poznal in ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval
o človeku; sam je namreč vedel, kaj je v človeku.
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OZNANILA od 4. - 11. 3. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
5. 3.

8.00

za + Maksa Kaker

Torek
6. 3.

18.00

za + Antona Belak (obletna)

Sreda
7. 3.

8.00

v čast Svetemu Duhu

Četrtek
8. 3.

18.00

za + Marijo Puncer
za + MarRna Podvratnik (obletna)

Petek
9. 3.

17.30

križev pot za + Sedovšekove in Vodovnikove

18.00

za + Ivana Hribernik
za + Marijo Mavrič (obletna)

Sobota
10. 3.

18.00

za + Alojza Janko
za + Ido Pudgar
za + Janeza Korenjak

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Fajdiga Faniko in Zdravkota
za + Alojza Janko
za + Brenkševe in Jožefo (obletna)

16.00

za + Štefanijo Gostečnik (obletna)

8.45

za + Napotnikove ter Heleno in Janeza
Hriberšek (obl.)

Nedelja
11. 3.
2018

4. POSTNA
NEDELJA

ŠMIHEL
Petek
9. 3.
Nedelja
11. 3. 2018

4. POSTNA
NEDELJA

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.

