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GLASNIK
7. NEDELJA MED LETOM
Verouk redno po urniku
Moški vabljeni v torek, 26. 2. 2019 ob
19h v Nazarje na srečanje s p. Vilijem
Lovšetom.
Prvi petek in četrtek pred prvim
petkom. Molitev za nove duhovne
poklice in osebe v duhovnih poklicih.
Obisk bolnikov. V petek adoracija.
Naslednje srečanje odbora za
pripravo misijona bo v sredo, 6. 3.
2019. To je pepelnična sreda. Zvečer
ob 18h bo maša s pepeljenjem, po
maši pa bo srečanje odbora, ob
18.45h. Vabljeni vsi, ki bi kakorkoli radi
sodelovali pri pripravi misijona v
novembru 2020.
Srečanje za starše birmancev župnije
Mozirje/Šmihel bo v župnijski dvorani
v soboto, 9. 3. 2019 ob 19 uri. Najprej
bo predstava Gregorja Čušina in nato
še nagovor p. Karla Gržana. Starše
prosim, da se res udeležijo dogodka.
Vse generacije žensk vabimo na ženski
zajtrk, ki bo v soboto, 9. 3. 2019 ob
8.00 v Slomškovi dvorani župnišča
Mozirje. Gostja bo Meta Halas, žena
možu Primožu, mama šTrih otrok, po
poklicu prevajalka angleščine in
francoščine. Sodelovala je z Zavodom
ŽIV!M in pisala članke za Iskreni.net
ter druge medije. Od februarja 2018
dela pri Družini in Življenju kot
urednica spletnih in Tskanih medijev
in sodelavka na področju zakonskih
skupin. Rada bere, poje, šiva in kvačka.
Z možem sta voditeljski par zakonskih
skupin. Srečanje vključuje: molitev,
zajtrk, pogovor, druženje. Traja ok. 2,5
ure. Prijave sprejemamo do srede 6. 3.
2019 na 041 866 725.

Evangelij 7. nedelje med letom, leto C
(Lk 6,27-38)
TisT čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vam
pa, ki poslušate, pravim: Ljubíte svoje
sovražnike, delajte dobro TsTm, ki vas
sovražijo. Blagoslavljajte Tste, ki vas
preklinjajo, in molíte za Tste, ki grdo ravnajo z
vami. Tistemu, ki te udari po enem licu,
nastavi še drugo, in kdor T hoče vzeT plašč,
mu tudi obleke ne brani. Vsakemu, ki te prosi,
dajaj, in če kdo vzame, kar je tvoje, ne
zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje
storili vam, storite vi njim. Če ljubite Tste, ki
ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi
grešniki ljubijo Tste, ki njih ljubijo. Če namreč
delate dobro TsTm, ki delajo dobro vam,
kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki
delajo isto. In če posojate TsTm, od katerih
upate dobiT nazaj, kakšno priznanje vam gre?
Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo
enako. Vi pa ljubíte svoje sovražnike. Delajte
dobro in posojajte, ne da bi za to kaj
pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste
sinovi Najvišjega, kajT on je dober tudi do
nehvaležnih in hudobnih. Bodite usmiljeni,
kakor je usmiljen tudi vaš Oče! Ne sodíte in
ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste
obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno.
Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno,
potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v
naročje. S kakršno mero namreč merite, s
takšno se vam bo odmerilo.«
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OZNANILA od 24. 2. - 3. 3. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
25. 2.

8.00

za + Vinko in Frančiška Goličnik
za + Jožefo Hriberšek

Torek
26. 2.

18.00

za + Anton France (obletna)
za + Žedinovi

Sreda
27. 2.

8.00

za + Markota Draženović
za + Vida Marolt in Tomaža

Četrtek
28. 2.

18.00

za + Mikek Janeza
za + Kavčičeve
za + Marijo Hriberšek (obletna)

Petek
1. 3.

18.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Danilota Glušič in starše (obletna)
za + Elizabeto Rajšter

Sobota
2. 3.

18.00

za + Marjana Hribršek (obletna)
za + Tonko Britovšek (30 dan)
za + Janeza Rženičnik

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Ido Pudgar
za + Jakoba in Marijo Acman in 2 brata
za + Petra Urbanc (8 dan)

16.00

za + Dragico Tekavčič

8.45

za + Marijo Gostečnik in starše

Nedelja
3. 3.
2019

8. NEDELJA MED
LETOM

ŠMIHEL
Petek
1. 3.
Nedelja
3. 3. 2019

8. NEDELJA MED
LETOM

Srečanje zakoncev naših 2 župnij bo v petek, 22. 3. ob 19h v župnijski dvorani. Skupni
večer nam bosta popestrila zakonca Marko in Katarina Nzobandora iz Notranjske. Namen
je predvsem, da se povežemo kot zakonski pari, si izmenjamo mnenja in se podružimo.
Potrditev udeležbe na: 040 316 248, Alenka.
Odmik za ženske bo v Šmihelu nad Mozirjem od 5 - 7. aprila 2019, od petka zvečer in do
nedelje po maši. Ženske se bomo za kakšen dan umaknile od vsakdanjega tempa, se malo
podružile in napolnile baterije. Prispevek za bivanje in hrano je 25 EUR. Odmik vodi
uršulinka sestra Meta Potočnik.
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