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GLASNIK
8. NEDELJA MED LETOM
Verouk redno po urniku, razen na pustni torek, ko verouk odpade. Maša na
pustni torek zjutraj ob 8h.
-------------------

Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 4. 2. ob 20h v knjižnici.
-------------------

Srečanje bralnega kluba bo v torek, 5. 2. ob 20h v župnišču.
-------------------

V sredo, 6. 3., je pepelnica. Vstopamo v postni čas. Na ta dan je strogi post in
zdržek od mesnih jedi. Med mašo, ki bo ob 18.00, bo blagoslov pepela in
pepeljenje.
-------------------

Srečanje odbora za pripravo misijona bo v sredo, 6. 3. 2019. To je pepelnična
sreda. Dobimo se zvečer po maši, torej okoli 18.45h. Vabljeni vsi, ki bi
kakorkoli radi sodelovali pri pripravi misijona v 2020.
-------------------

Srečanje moške skupine bo v četrtek, 7. 2. ob 19.30h v knjižnici.
-------------------

Vsak postni petek bo adoracija od 17 do 17.30h, nato pa križev pot do sv.
maše. Ob postnih petkih nas bodo s postnimi nagovori pri sv. mašah
nagovorili naslednji pridigarji:
-------------------

POSTNI NAGOVORI 2019:
8. 3., petek: postni nagovor: br. Primož Kovač, sveta maša in nagovor ob 18h.
15. 3., petek: postni nagovor: p. Karel Gržan, sv. maša z nagovorom ob 18h.
22. 3., petek: postni nagovor: p. Toni Brinovc, sv. maša z nagovorom ob 18h.
29. 3., petek: postni nagovor: Marko Čižman, župnik v PoduSku, sv. maša z
nagovorom ob 18h, po maši predavanje o misijinu v župniji PoduSk, Marko
Čižman s sodelavcem, žu. dvorana ob 19h
5. 4., petek: postni nagovor: br. Joško Smukavec, sv. maša z nagovorom ob
19h.
12. 4., petek: postni nagovor: br. Jaro Kneževič, sv. maša z nagovorom ob 19h.
-------------------

Občni zbor Župnijske Karitas Mozirje/Šmihel bo v petek, 8. 3. 2019. Najprej
bo sv. maša v župnijski cerkvi v Mozirju ob 18h, nato pa srečanje bralcev
knjige Lastovka išče dom, v Slomškovi dvorani. Sledi pregled dela za nazaj in
pogled naprej, ter zaključek s pogosStvijo. Vabljeni člani Karitas, kot tudi
nečlani in vsi SsS, ki bi se nam radi pridružili. Knjiga Lastovka išče dom
pisateljice Berte Golob kroži med ljudmi, zato prosimo Sstega, ki jo trenutno
bere, naj jo prinese skupaj z evidenčnih listom na srečanje.
-------------------

Srečanje za starše birmancev župnije Mozirje in 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 (brez
otrok).
-------------------

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 v veliko
Božjo družino tudi kot zakonski pari, si izmenjamo mnenja in se podružimo.
Potrditev udeležbe na: 040 316 248, Alenka.

Evangelij 8. nedelje med
letom, leto C
(Lk 6,39-45)
TisS čas je Jezus povedal
učencem tole priliko:
»Mar more slepi vodiS
slepega? Ali ne bosta
oba padla v jamo?
Učenec ni nad učiteljem.
Toda vsak, ki bo izučen,
bo kakor njegov učitelj.
Kaj vendar gledaš iver v
očesu svojega brata,
bruna v svojem očesu pa
ne opaziš? Kako moreš
reči svojemu bratu:
›PúsS, brat, da vzamem
iver, ki je v tvojem
očesu,‹ če sam ne vidiš
bruna v svojem očesu?
Hinavec, odstrani najprej
bruno iz svojega očesa in
potem boš videl, da
lahko odstraniš tudi iver
iz očesa svojega brata.
Ni dobrega drevesa, ki bi
rodilo slab sad, in spet
ne slabega drevesa, ki bi
rodilo dober sad. Vsako
drevo namreč spoznamo
po njegovem sadu.
Smokev ne obiramo s
trnja in grozdja ne
trgamo z robidovja.
Dober človek prinaša iz
dobrega zaklada svojega
srca dobro, hudoben pa
iz hudobnega húdo; iz
preobilja srca govorijo
namreč njegova usta.«
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OZNANILA od 24. 2. - 3. 3. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
4. 3.

8.00

za zdravje
za + Angelo France

Torek
5. 3.

8.00

za + Alojza Kovač
za + Antona Belak

18.00

v čast Svetemu Duhu
za + Rudolfa in Angelo Reberšak (obletna)

18.00

za + Marijo in Antona Ramšak
za + Ivana in Franca Irman
za + Vodovnikove in za zdravje

18.00

za + Rozalijo Završnik (8 dan)
za + Ano Petkovnik (obletna)
za + Mero Mavrič (obletna)
za + Stankota Žagar

18.00

za + Antonijo Orel (30 dan)
za + Žunter Franca, MarSno in Erno
za + Ivana Kumer (obletna)
za + Marijo Mavrič

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Korenjakove
za + Jožeta Kosmač in Jožeta Pustoslemšek
za + Emilijo Brinovšek
za + KrisSno Zlovše

16.00

za + Terezijo Vreš (30 dan)

8.45

za + Štefanijo Gostečnik (obletna)

Sreda
6. 3.

PEPELNICA

Četrtek
7. 3.
Petek
8. 3.

Postni
petek

Sobota
9. 3.

Nedelja
10. 3.
2019

1. POSTNA
NEDELJA

ŠMIHEL
Petek
8. 3.

Postni
petek

Nedelja
1. POSTNA
10. 3. 2019 NEDELJA

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 šSrih 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
Sskanih medijev in sodelavka
n a p o d r o č j u z a ko n s k i h
skupin. Rada bere, poje, šiva
in kvačka. Z možem sta več let
tudi voditeljski par zakonskih
skupin. Srečanje vključuje:
molitev, zajtrk, pogovor,
druženje, ... in trajanje ok. 2,5
ure. Prijave sprejemamo do
srede 6. 3. 2019: Nina
Kocjanc: 041 866 725.
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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