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

Srečanje skavtske
bratovščine 1 v
ponedeljek, 11. 2. ob 20h.
---------------

Predavanje p. Karla Gržana
bo v tprek, 12. 2. ob
18.30h. Tema: O
DOŽIVLJAJSKEM
PRENAŠANJU SPOROČIL.
Na tokratnem srečanju o
morda najpomembnejši
spretnosT v medsebojni
komunikaciji: bližnjim (še
posebej najbližjim)
sporočimo svojo
doživljajsko resničnost
tako, da jim to povzročimo.
Iz nerazumevanja in
(posledično)
nesposobnosT
uravnavanja te potrebe
izvirajo pogoste
prizadetosT, tudi ločitve.
Čas je, da ozavesTmo in
obvladamo to nujno
potrebno spretnost za bol,
razumevajoče in sočutno
sožitje.
---------------

Sestanek pripravljalnega
odbora za misijon 2020 bo
v torek, 12. 2. ob 19.30 uri.
---------------

V četrtek, 14. 2. je god sv.
ValenTna. Maša v kapeli
sv. ValenTna v Mozirskem
gaju bo v četrtek ob 16h.
---------------

Srečanje skavtske
bratovščine 2 bo v četrtek,
14. 2. ob 20h.

Evangelij 5. nedelje med letom, leto C
(Lk 5,1-11)
TisT čas je množica priTskala za Jezusom, da bi
poslušala Božjo besedo; on je pa stal ob
Genezareškem jezeru in zagledal dva čolna, ki sta bila
pri bregu; ribiči so bili stopili iz njih in so izpirali mreže.
Stopil je v enega izmed čolnov, ki je bil Simonov, in ga
prosil, naj odrine malo od kraja; in sédel je in iz čolna
množice učil.
Ko pa je nehal govoriT, je rekel Simonu: »Odrini na
globoko in vrzite svoje mreže na lov!« Simon se je
oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa
nismo nič ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel
mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib,
da so se njih mreže trgale. Pomignili so tovarišem v
drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Ti so prišli in
napolnili so oba čolna, da sta se potapljala. Ko pa je to
videl Simon Peter, je padel Jezusu k nogam in rekel:
»Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!«
Groza je bila namreč obšla njega in vse, ki so bili z
njim, zaradi ribjega lova, ki so ga bili zajeli; prav tako
pa tudi Zebedejeva sinova Jakoba in Janeza, ki sta bila
Simonova tovariša. Jezus je pa Simonu rekel: »Ne boj
se; odslej boš ljudi lovil.« In potegnili so čolna h kraju,
popusTli vse in šli za njim.
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OZNANILA od 10. - 17. 2. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
11. 2.

8.00

za + Ivana Grofelnik
za + Franca Mrzlak

Torek
12. 2.

18.00

za + Dobnikove
za + Marjana Benda

Sreda
13. 2.

8.00

za + Angelo Reberšak
za + Franca Podvratnik

16.00

za + Ferdinanda Korpnik
(sv. ValenTn - Mozirski Gaj)

18.00

za + Rajkota Prepadnik
za + Faniko Fužir
za + Frančiško Punčuh

Petek
15. 2.

18.00

za + Franca Beričnik
za + Vido Kramer
za + Jožico Kolenc
za + Franjo Ermenc

Sobota
16. 2.

18.00

za + Hrastnik Jožeta in Marijo
za + Ivana Pečnik
za + Marijo Prodnik
za + Fürst Heleno

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Antonijo Orel (8 dan)
za + Ano Orel
za + Marijo Prislan
za + Romano Škomrlj

Petek
15. 2.

16.00

za + Ivana Atelšek (obletna)

Nedelja
6. NEDELJA MED
17. 2. 2019 LETOM

8.45

za + Drofelske in Jožefo Acman

Četrtek
14. 2.

Nedelja
17. 2.
2019

Sv. Valen*n,
duhovnik in
mučenec

6. NEDELJA MED
LETOM

ŠMIHEL

Tedaj sem rekel: »Gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož z nečisTmi ustnicami, prebivam
sredi ljudstva z nečisTmi ustnicami in so moje oči videle kralja, Gospoda nad vojskámi!«
Tedaj je priletel k meni eden izmed serafov in v svoji roki držal žerjavico, ki jo je bil s
kleščami vzel z oltarja. Dotaknil se je mojih ustnic in rekel: »Glej, tole se je dotaknilo tvojih
ustnic, tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen.« Nato sem slišal glas Gospoda:
»Koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas?« Rekel sem: »Tukaj sem, pošlji mene!« (Izaija 6)
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