17/02/2019

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

M: 031461700

http://www.zupnija-mozirje.si

GLASNIK
6. NEDELJA MED LETOM
Verouka ni zaradi
šolskih počitnic.
------------Jutri, v
ponedeljek, 18. 2.,
bo usposabljanje
za izredne delilce
obhajila za
dekanijo Gornji
Grad.
Usposabljanje bo v
Mozirju s
pričetkom ob
18.30 uri v
župnijski cerkvi.
------------Srečanje ženske
skupine bo jutri, v
ponedeljek, 18. 2.
ob 18.30 uri v
učilnici.
------------Srečanje skupine
za duhovno rast
bo v torek, 19. 2.
ob 19h v knjižnici.
------------Izlet za ministrante
in pevce otroškega
zborčku bo v
sredo, 20. 2.
Prijave še do
danes.

Evangelij 6. nedelje med letom, leto C
(Lk 6,17.20-26)
TisL čas je Jezus šel z dvanajsterimi dol in se ustavil na
ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica njegovih
učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema
ter iz Lrskega in sidónskega primorja. Jezus se je ozrl po
svojih učencih in govóril: »Blagor vam, ubogi, kajL vaše je
Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajL nasičeni
boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajL smejali se boste.
Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in
sramoLli ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina
človekovega! Razveselite se LsL dan in vriskajte od sreče,
kajL vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč
njihovi očetje ravnali s preroki. A gorje vam, bogataši, kajL
svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siL, kajL lačni
boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajL žalovali in jokali
boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas,
kajL prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!«

17/02/2019

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

M: 031461700

http://www.zupnija-mozirje.si

OZNANILA od 17. - 24. 2. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
18. 2.

8.00

za + Alojz in Osrednikovi starši
za + Ivana Goličnik

Torek
19. 2.

18.00

za + Jožeta Podvratnik
za + Laznikove

Sreda
20. 2.

8.00

za + Sedovšekovi in Marija (obletna)
za + Jožeta Acman

Četrtek
21. 2.

18.00

za + Čohove
za + Ra]ota Šolar
za + Ferdinanda Korpnik

Petek
22. 2.

Sedež apostola
Petra, praznik

18.00

za + Marijo Goltnik (obletna) in + starše
za + Marolt Olgo in Jožeta
za + Marijo Brezovnik
za + Jožefo Gaber

Sobota
23. 2.

Sv. Polikarp, škof in
mučenec

18.00

za + Alojzijo Stenšak
za + Terezijo Zahojnik
za + Franca Koren
za + Pavla Pečnik

Nedelja
24. 2.
2019

7. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Pesan Stankota in 2 Franca Čokan
(obletna)
za + Fajdiga Zdravkota in Faniko (obletna)
za + Matevža in Nežo Povše
za + Alojzijo Acman

Sedež apostola
Petra, praznik

16.00

za + Štefana Gaber

8.45

za + Konečke in Rozalijo Verbuč (obletna)

ŠMIHEL
Petek
22. 2.

Nedelja
7. NEDELJA MED
24. 2. 2019 LETOM

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,12.16-20)
Bratje in sestre, če se oznanja, da je Kristus vstal od mrtvih, kako morejo nekateri izmed
vas govoriL, ni vstajenja mrtvih? Če torej mrtvi ne morejo vstaL, tudi Kristus ni vstal. Če
pa Kristus ni vstal, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Tedaj so izgubljeni tudi LsL,
ki so zaspali v Kristusu. Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh
ljudi najbolj pomilovanja vredni. Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvenec LsLh, ki so
zaspali.

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

17/02/2019
M: 031461700

