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GLASNIK
3. NEDELJA MED LETOM
Verouk redno po urniku.
---------------

Srečanje skupine za duhovno rast bo jutri,
v ponedeljek, 28. 1. ob 20h v knjižnici.
---------------

Sestanek za birmanske animatorje bo v
petek, 1. 2. ob 19.30 uri.
---------------

V soboto, 2. 2., obhajamo praznik
Jezusovega darovanja v templju, Svečnico.
Sv. maša bo v farni cerkvi ob 10.00 in ob
18.00 uri. Blagoslov vode in sveč.
---------------

Na Svečnico in nedeljo po njej je v navadi
darovanje za cerkveno osvetljavo in
ogrevanje, kakor so nekdaj darovali za
sveče. Vabljeni, da na svečnico ali pa na
eno od februarskih nedelj, darujete po
svojih zmožnosIh za strošek ogrevanja
cerkve in pastoralnih prostorov.
---------------

V nedeljo, 3. 2., je Blaževo. Maša na Lepi
Njivi bo v soboto, 2. 2., na Svečnico, ob
10.00. Tam bo tudi blagoslov za varstvo
pred boleznimi ust in grla ta dan.
Blagoslova v župnijski cerkvi ne bo, ker
Blaževo pride na nedeljo.
---------------

Priprava na zakon – TEČAJ ZA ZAROČENCE
bo letos v Nazarjih dve nedelji zapored, 3.
in 10. 2. 2018 ob 15. – 18. ure. Prijava je
obvezna na samostan.nazarje@gmail.com
ali GSM 041 705 323 (p. Tomaž)
---------------

V Šmihelu bo v soboto, 2. 2., na Svečnico,
sv. maša ob 16h. V petek sv. maše ne bo.
---------------

V Šmihelski župnijski cerkvi so dokončno
obnovljeni kip Srca Jezusovega, kip Srca
Marijinega in relief sv. Frančiška pod
korom na ženski strani, ki je bil pobarvan.
Sedaj smo že v dogovoru za izdelavo nove
spovednice, ki bo, upajmo, dokončana do
cvetne nedelje. Bog povrni za darove.

Evangelij 3. nedelje med letom, leto C
(Lk 1,1-4;4,14-21)
Ker so že mnogi poskušali urediI
poročilo o dogodkih, ki so se zgodili
med nami, kakor so nam jih sporočili
IsI, ki so bili od začetka očividci in
služabniki besede, sem sklenil tudi jaz,
ko sem vse od začetka natančno
poizvedel, tebi, spoštovani Teóﬁl, vse po
vrsI popisaI, da spoznaš zanesljivost
naukov, o katerih si bil poučen. TisI čas
se je Jezus v môči Duha vrnil v Galilejo
in glas o njem se je razširil po vsej
okolici. Učil je po njihovih shodnicah in
vsi so ga slavili. Prišel je v Nazaret, kjer
je odraščal. V soboto je po svoji navadi
šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in
podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil
je zvitek in našel mesto, kjer je bilo
zapisano: ›Duh Gospodov je nad menoj,
ker me je mazilil, da prinesem blagovest
ubogim. Poslal me je, naj oznanim
jetnikom prostost in slepim, da
spregledajo, da zaIrane pusIm na
svobodo, da oznanim leto Gospodove
milosI.‹ Nato je zvitek zvil, ga vrnil
služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici
so bile uprte vanj. In začel jim je
govoriI: »Danes se je to Pismo izpolnilo
tako, kakor ste slišali.«
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OZNANILA od 27. 1. - 3. 2. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek Sv. Tomaž Akvinski,
28. 1.
cerkv. učitelj

8.00

za + Fajdiga Faniko in Zdravkota (obletna)
za + Ano Lednik

Torek
29. 1.

18.00

za + Vrhovnik Jožeta (obletna)
za + Praprotnik Faniko in MarIna

Sreda
30. 1.

8.00

za + Nežo Sedovšek
za + Ano Jakopin

18.00

za nove duhovne poklice
za + Orel Marijo
za + Staneta Gnader

18.00

za + Matjaža Beričnik
za + Cirilo Hriberšek
za + Marijo Jelen
za + Alojza Brinovšek

Četrtek
31. 1.

Sv. Janez Bosko,
redovni ustanov.

Petek
1. 2.

Sobota
2. 2.

JEZUSOVO
DAROVANJE
- SVEČNICA

10.00

za + Ano Gregorc

18.00

za + Rajšterjevo mamo (obletna)
za + starše brezovnik in Antona (obletna)
za + Praznik Franca in Veroniko (obletna)

Nedelja
3. 2.
2019

4. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + MaIldo Brezovnik
za + Marijo Remic
za + Nado Turnšek
za + MarIno Budna

Sobota
2. 2.

JEZUSOVO
DAROVANJE
- SVEČNICA

16.00

za + Dragico Tekavčič

Nedelja
3. 2. 2019

4. NEDELJA MED
LETOM

8.45

za + Naraločnikove in očeta (obletna)

ŠMIHEL

Župnija Mozirje je dobila v dokončno last kapelo sv. ValenIna v Mozirskem gaju, ki je bila
do sedaj last občine Mozirje, kapelo Vstalega Odrešenika na Olneku, ki je bila delno na
župnijski in delno na občinski zemlji in duhovniški grob na pokopališču, ki je bil na občinski
zemlji. Zahvaljujem se županu in svetnikom, da smo lahko dogovorno uredili lastništvo
sakralnih stavb.
Kmalu bomo pričeli s popravilom strehe na kapeli v Mozirskem gaju. Nato sledi popravilo
fasade, beljenje od zunaj in znotraj in popravilo notranjosI kapele. Zahvaljujem se že
vnaprej za vaše darove in tudi ﬁzično pomoč ob delovnih akcijah.
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