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

Mozirski koledniki so
darovali: za misijon p. Miha
Maje8ča: 400€; za Karitas
Mozirje-Šmihel: 400€; za
klarise: 200€; za družine z
več otroki: 200€; za
župnijsko kurjavo: 200€.
---------------

Ločki koledniki so darovali:
za misijon p. Miha Maje8ča:
350 €; za Karitas MozirjeŠmihel: 310 €; za cerkvene
potrebe: 300€; za klarise:
300€. Dar za sv. mašo za
žive in pokojne Ločane in za
sv. mašo za Franca Rosa in
Danila Glušiča.
---------------

Leponjivski koledniki so
darovali: za misijone: 100€;
za klarise: 80 €; za obnovo
oltarja v leponjivski cerkvi:
620 €.
---------------

Srečanje ženske skupine je v
ponedeljek, 21. 1. ob 18.30
v veroučni učilnici.
---------------

Seja Župnijskega
pastoralnega sveta bo v
torek, 22. 1. ob 18.30h.
---------------

Mali Svetopisemski maraton
bo v četrtek, 24. 1. s
pričetkom po večerni sv.
maši (ok. 18.30) in
zaključkom ob 24h.
Vabljeni.
---------------

V soboto, 26. 1. bo srečanje
birmanskih skupin ob 18h.

Evangelij
2. nedelja med letom, leto C
(Jn 2,1-11)
Tis8 čas je bila svatba v Kani Galilejski in Jezusova ma8
je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in
njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova
ma8: »Vina nimajo.« In Jezus ji je dejal: »Kaj hočeš od
mene, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova ma8 je
rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« Tam pa
je stalo šest kamni8h vrčev, pripravljenih za judovsko
očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus jim je
rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do
vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite
starešini!« In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo,
ki je postala vino, in ni vedel, od kod je, strežniki, ki so
zajeli vodo, pa so vedeli –, je poklical ženina in mu
rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko
se ljudje napijejo, s slabšim; 8 pa si dobro vino
prihranil do zdaj.« Tako je Jezus v galilejski Kani naredil
prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi
učenci so verovali vanj.
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OZNANILA od 20. - 27. 1. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
21. 1.

8.00

za + Staneta Jurkovnik (obletna)
za + Ivanko Trogar

Torek
22. 1.

18.00

za + Andreja Korenjak
za + Repelske in Sonjo (obletna)

Sreda
23. 1.

8.00

za + Antona Matko
za + Emilijo Brinovšek

Četrtek
24. 1.

18.00

za + Stankota Žagar in starše (obletna)
za + Ivana in Marijo Žuntar in + Kukčeve
za + Marijo Mavrič

Petek
25. 1.

18.00

za + starše Brezovnik, sestro in brata
za + Franca Rosenstein
za + Kris8no Zlovše
za + Markota Orel

Sobota
26. 1.

18.00

za + Ramšak Antona in Marijo
za + Jožico Kerč
za + Ivana Hribernik
za + Zoﬁjo Špeh

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + starše Koren in Mlakar in Jankota Bračko
za + Vrabičeve
za + Antona Napotnik
za + Mariko Deleja Kotnik

17.00

za + Janeza Atelšek (obletna)

8.45

za + Žlebnikovo mamo (obletna)

Nedelja
27. 1.
2019

3. NEDELJA MED
LETOM

ŠMIHEL
Petek
25. 1.
Nedelja
27. 1. 2019

3. NEDELJA MED
LETOM

Bogoslužje nam danes predstavlja evangelij o svatbi v Kani, ki ga pripoveduje Janez,
očividec tega dejanja. Ta dogodek je na današnjo nedeljo, ki neposredno sledi božičnemu
času, saj skupaj z obiskom modrih z Vzhoda ter z Jezusovim krstom oblikuje
trilogijo 'razglašenja', torej Jezusovega razodevanja. Dogodek svatbe v Kani je
pravzaprav 'prvi od znamenj', oziroma prvi Jezusov čudež, s katerim je javno razodel svojo
slavo ter s tem prebudil vero v svojih učencih.

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL
http://www.zupnija-mozirje.si

20/01/2019
M: 031461700

