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GLASNIK
4. NEDELJA MED LETOM
Verouk redno po
urniku.
--------------Srečanje biblične
skupine v
ponedeljek, 4. 2.
ob 20h.
--------------Srečanje bralnega
kluba v torek ob
20h.
--------------Sestanek
pripravljalnega
odbora za misijon
2020 bo v torek,
12. 2. ob 19.30 uri.
--------------V naslednjem
vikendu, od 8. - 10.
2. 2019 in v
vikendu od 8. - 10.
3. 2019 bosta dva
vikenda duhovne
obnove za letošnje
birmance, v marcu
pa tudi duh.
obnova za letošnje
prvoobhajance
(23. - 24. 3. 2019)
in za osme razrede
(29. - 31. 3. 2019).
Hvala skriHm
botrom in vsem, ki
za letošnje
birmance in
prvoobhajance
molite in se
darujete. Bog
povrni vsem.

Evangelij 4. nedelje med letom, leto C
(Lk 4,21-30)
TisH čas je Jezus začel govoriH v shodnici: »Danes se je to
Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali,
čudili so se besedam milosH, ki so prihajale iz njegovih ust, in
govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« On pa jim je rekel: »Seveda mi
boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo
slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v
domačem kraju.« In rekel je: »Resnično, povem vam:
Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico
vam govorim: Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se
je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je nastala huda
lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih
razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. Tudi veliko gobavih je
bilo v Izraelu včasu preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen
nobeden razen Naamána, ki je bil Sirec.« Ko so to slišali, je vse
v shodnici zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na
previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi
ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je hodil
dalje.
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OZNANILA od 3. - 10. 2. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
4. 2.

8.00

za + Marijo Vipavc
za + Rozalijo Goličnik

Torek
5. 2.

Sv. Agata, devica
in mučenka

18.00

za + Ivanko in Antona Čokan
za + Alojza Zavolovšek

Sreda
6. 2.

Sv. Pavel Miki in
drugi japonski
mučenci

8.00

v čast Svetemu Duhu
za žive in pokojne Ločane

Četrtek
7. 2.

18.00

za + Gostečnik MarHna in Navodnikove
za + Holeček Heleno - Ivanko
za + Jožico Lekše

Petek
8. 2.

18.00

za + Alojza Brezovnik (obletna)
za + Frančiško Grofelnik
za + Milko Rajter
za + Jožeta Podvratnik

Sobota
9. 2.

18.00

za + Antona Gregorc (obletna)
za + Jozota Garić (obletna)
za + v zahvalo za življenje in starše Blažič
za + Franca Ros (obletna)

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Erika Marolt (obletna)
za + Britovšek Tonko (obletna)
za + starše in rodbino Vodovnik
za + Marijo Celinšek

Petek
8. 2.

16.00

za + Terezijo Vreš (8 dan)

Nedelja
5. NEDELJA MED
10. 2. 2019 LETOM

8.45

za + Ledinek Franca in Rozalijo (obletna)

Nedelja
10. 2.
2019

5. NEDELJA MED
LETOM

ŠMIHEL

1 Kor 13,1-13
Ko bi govóril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem brneč bron ali zveneče
cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosH in imel vse spoznanje in ko bi
imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje
imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izróčil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi
nič ne korisH. Ljubezen je potrpežljiva in dobrotljiva, ljubezen ni nevoščljiva, ljubezen se ne
ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiH, ne åmisli hudega.
Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse pretrpi.
Ljubezen nikoli ne mine.
Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen.
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