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

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

Verouk redno po urniku.
-----------------

V ponedeljek, 5. 3., je srečanje
odraslih skavtov – bratovščina
1 ob 20h.
-----------------

V torek, 6. 3., sestanek za
starše 7 razreda. Najprej lepo
vabljeni k sv. maši ob 18h, po
maši pa se dobimo v
župnijskem klubu.
-----------------

V torek, 6. 3. srečanje odraslih
skavtov – bratovščina 2 ob 20h.
-----------------

KrsI v mesecu marcu bodo v
soboto, 17. 3. ob 11h in v
nedeljo, 18. 3. ob 10h pri sv.
maši. Priprave za starše in
botre bodo v četrtek, 15. 3. ob
18.30 v veroučni učilnici.
-----------------

Seja Župnijskega pastoralnega
sveta bo v četrtek, 15. 3. ob
19.30 v veroučni učilnici.
-----------------

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

Postni petki: Adoracija od
17.00 – 17.30, križev pot ob
17.30 uri, nato maša s postnim
nagovorom. V petek, 16. 3. bo
nas nagovoril p. Janez Ferlež.

Evangelij 4. postne nedelje, leto B
(Jn 3,14-21)
TisI čas je rekel Jezus Nikodemu: »Kakor je
Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biI
povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor veruje,
imel v njem večno življenje. Bog je namreč svet
tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina,
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil,
ampak bi imel večno življenje. Bog namreč
svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil,
ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj
veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že
sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega
Sina. Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in
so ljudje bolj ljubili temò kakor luč, kajI njihova
dela so bila hudobna. Kdor namreč dela húdo,
sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi razkrila
njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici, pride k
luči, da se pokažejo njegova dela, ker so
narejena v Bogu.«
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OZNANILA od 11. - 18. 3. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
12. 3.

8.00

za + starše Pečnik in brata Franca

Torek
13. 3.

18.00

za + Veroniko Cecelja

Sreda
14. 3.

8.00

za + Pavlo Ivanuša

Četrtek
15. 3.

18.00

za + Ano Jakopin
za + Marijo Orel

Petek
16. 3.

18.00

za + Ivana Korenjak (obletna)
za + Ramšak Marijo in Antona (obletna)

Sobota
17. 3.

18.00

za + Angelo Reberšak (8 dan)
za + Alojzijo Stenšak
za + Jozota Garić

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Antona Kramer
za + Franca Zidarn (obletna)
v zahvalo

16.00

za + Ivana Atelšek (30 dan)

8.45

za + Jožeta Orel (obletna)

Nedelja
18. 3.
2018

5. POSTNA - TIHA
NEDELJA

ŠMIHEL
Petek
16. 3.
Nedelja
18. 3. 2018

5. POSTNA - TIHA
NEDELJA

Duhovni vikend za prvoobhajance 3B razreda bo od sobote 17. 3. do nedelje, 18. 3. v
Šmihelu nad Mozirjem. Prične se v soboto ob 10h.
V soboto, 17. 3., bo srečanje za botre letošnjih birmancev. Najprej lepo vabljeni k sv. maši
ob 18h, nato pa se srečamo v župnijski dvorani.
Ta teden obhajamo vsak dan devetdnevnico na čast sv. Jožefu.

