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GLASNIK
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
Verouk redno po urniku.
---------------

Srečanje Frančiškovega
svetnega reda bo (danes), v
nedeljo, 13. 1. ob 15h v
veroučni učilnici.
---------------

Srečanje skavtske bratovščine
1 bo jutri, v ponedeljek, 14. 1.
ob 20h.
---------------

Prva spoved za letošnje
prvoobhajance bo v torek, 15.
1. ob 17h v župnijski cerkvi.
---------------

Predavanje p. Karla Gržana bo
v torek, 15. 1. ob 18.30 uri v
župnijskem klubu.
tema: “Med dvema je resnica
v presegajoči resničnosP
(med)osebne konﬂiktnosP in
v njej prizadetosP ali
ogroženosP.“ V premislek
bomo vzeli tudi kako v
odnosih prerasP razočaranja,
da se ne bomo odzivali v
boleči ranjenosP in poglabljali
turobnost in (navidezno)
brezizhodnost v sobivanju. Na
srečanju tudi o tem, kako naj
besedno obstreljevanje
(očitanje) preraste v dialog v
medsebojnem sočutju.
---------------

Naslednji vikend bodo sv.
krsP, v soboto, 19. 1. ob 11h
in v nedeljo, 20. 1. ob 10h pri
maši. Priprave za starše in
botre bodo v četrtek, 17. 1.
ob 18.30 v veroučni učilnici.
---------------

Moška skupina ima srečanje v
četrtek, 17. 1. ob 19.30h.

Evangelij
nedelja Jezusovega krsta, leto C
(Lk 3,15-16.21-22)
TisP čas je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v
srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on
Mesija. Janez pa je vsem odgovóril: »Jaz vas
krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene, in
jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen
njegovih sandal; on vas bo krsPl s SvePm Duhom
in ognjem. Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je
bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo.
SveP Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor
golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj
ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«
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OZNANILA od 13. - 20. 1. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
14. 1.

8.00

za + Jožefo Hriberšek
za + ValenPna Selišnik

Torek
15. 1.

18.00

za + Pavla Pečnik (30 dan)
za + Jožeta Podvratnik

Sreda
16. 1.

8.00

za + Antonijo in Franca Pečnik
za + Jožefa Mikek

Četrtek
17. 1.

Sv. Anton puščavnik, 18.00
opat

za + 2 Antona in Marijo Završnik
za + Antona Brinjovc
za + Ivano Goličnik
za + Marijo Brezovnik

Petek
18. 1.

18.00

za + 2 Franca in Ano Praprotnik
za + Grozdejeve in za zdravje
za + Jožefo Gaber
za + Terezijo Zahojnik

Sobota
19. 1.

18.00

za + Markota Draženović
za + Elizabeto Rajšter
za + Vida Marolt in Tomaža
za + Angelo France

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Antona Škruba in starše
za + Alojzijo Acman (30 dan)
za + Alojza Kovač
za + Veroniko Cajner

8.45

za + Ferdinanda Visočnik

Nedelja
20. 1.
2019

2. NEDELJA MED
LETOM

ŠMIHEL
Nedelja
20. 1.
2019

2. NEDELJA MED
LETOM

PRIDI SVETI DUH!
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