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GLASNIK
5. POSTNA - TIHA NEDELJA
Verouk redno po urniku.
-----------------

V ponedeljek, 19. 3. obhajamo praznik
sv. Jožefa. Maša bo ob 10h v Ljubiji in
zvečer ob 18.00 v župnijski cerkvi.
-----------------

Srečanje moške skupine v ponedeljek,
19. 3. ob 19h v knjižnici.
-----------------

Srečanje ženske skupine v ponedeljek,
19. 3. ob 19h v učilnici.
-----------------

Srečanje skupine za duhovnost
katoliških pedagogov bo v torek, 20.
3. ob 19h.
-----------------

Predavanje p. Karla Gržana bo v sredo,
21. 3. ob 18h v župnijski dvorani.
-----------------

V četrtek, 8. 3., bo ogled ﬁlma v
dvorani po večerni sv. maši.
-----------------

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

Naslednjo soboto, 24. 3., bogoslužno
obhajamo praznik Gospodovega
oznanjenja Mariji. Zaradi tega, ker je
cvetna sobota in spovedovanje, maše
ob 10h na Brezju ne bo. Vabljeni ob
18h v župnijsko cerkev.
-----------------

Naslednjo soboto, 24. 3., bo delavnica
izdelovanja butar – snopov, ob 9h na
župnijskem dvorišču. S seboj prinesite
material za snope.
-----------------

Naslednja nedelja je cvetna nedelja.
Blagoslov snopov in butar bo ob
10.00 uri pred cerkvijo (v primeru
dežja v cerkvi), nato sledi sv. maša.
Oljčne vejice bodo v mrzli lopci.

Evangelij 5. postne nedelje, leto B
(Jn 12,20-33)
TisU čas je bilo med UsUmi, ki so na praznik
prišli počasUt Boga, tudi nekaj Grkov. Ti so
stopili k Filipu, ki je bil iz Betsájde v Galileji,
in ga prosili: »Gospod, radi bi videli Jezusa.«
Filip je šel in to povedal Andreju. Andrej in
Filip pa sta stopila k Jezusu in mu to
povedala. Jezus jima je odgovóril: »Prišla je
ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično,
resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne
pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če
pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje
življenje, ga bo izgúbil; kdor pa sovraži svoje
življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno
življenje. Če kdo hoče meni služiU, naj hodi
za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj
služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počásUl
Oče. Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj
naj rečem? Oče, reši me iz te ure? Zavoljo
tega sem vendar prišel v to uro. Oče,
poveličaj svoje ime!« Tedaj je prišel glas iz
nebes: »Poveličal sem ga in ga bom spet
poveličal.« Množica, ki je stala zraven in to
slišala, je govorila: »Zagrmelo je.« Drugi pa
so govorili: »Angel mu je govóril.« Jezus je
odgovóril in rekel: »Ta glas ni nastal zaradi
mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba nad
tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan,
in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse
pritegnil k sebi.« To pa je rekel, da je označil,
kakšne smrU bo umrl.
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OZNANILA od 18. - 25. 3. 2018
MOZIRJE
Ponedeljek
19. 3.

SV. JOŽEF, mož
Device Marije
slovesni praznik

10.00
18.00

za + Jožeta Podvratnik
(Ljubija)
za + Jožeta Goličnik in + Vrhovske

Torek
20. 3.

18.00

za + Franca Ros in Danilota Glušič

Sreda
21. 3.

8.00

za + Skornške ter Kristla in Pavlo Poličnik

Četrtek
22. 3.

18.00

za + Ločane
za + Marovtove in Jožeta

Petek
23. 3.

18.00

za + Ivana Podvratnik (obletna)
za + Jožico in Zvoneta Ipavec
za + rodbino Čopar

Sobota
24. 3.

GOSPODOVO
18.00
OZNANJENJE
MARIJI sl. praznik

za + Zajc Blanko in Franca (obletna)
za + Zinko in Karla Natek (obletna)
za + Jožico Orel

Nedelja
25. 3.
2018

CVETNA NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane
za + starše Čopar in Franca Kramer

10.00

za + Slavkota Gorenc (obletna) in starše
za + starše Fužir (obletna) in Antona Mikek

16.00

za + Gregorja in Verbučeve (obletna)

8.45

v zahvalo Božji previdnosU za mirno rešitev
medsosedskih sporov in blagoslov teh družin

ŠMIHEL
Petek
23. 3.
Nedelja
25. 3. 2018

CVETNA NEDELJA

Obisk bolnikov po dogovoru v tednu, ki je pred nami. Pokličite ali se pridite dogovorit v
župnišče.
K spovedi lahko pridete vsak dan pred mašo. Posebni čas za spoved bo naslednjo soboto,
24. 3., ko bodo v spovednici p. frančiškani od 7.30 – 9.00 in zvečer od 16.00 – 19.00. Prav
tako bo v spovednici domač župnik.
Za osnovnošolske veroučence bo spoved ponovno v organiziranem terminu. 3. razred:
ponedeljek, 19. 3. ob 17h; 4. razred: torek, 20. 3. ob 17h; 5. razred: torek, 20. 3. ob
17.30h. 6. razred: sreda, 21. 3. ob 17h. 7. razred: sreda, 21. 3. ob 17h; 8. razred: četrtek,
22. 3. ob 17h; 9. razred: četrtek, 22. 3. ob 17h; Šmihel: petek. 23. 3. ob 15.30h. Veroučenci
lahko pridejo k spovedi seveda tudi kateri koli drugi dan pred veliko nočjo, če ob
določenem dnevu ne morejo priU.

