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GLASNIK
1. POSTNA NEDELJA
Verouk redno po urniku.
-----------------

Srečanje Frančiškovega svetnega reda bo
danes, v nedeljo, 10. 3. 2019 ob 15h v
veroučni učilnici.
-----------------

Srečanje skavtske bratovščine 1 bo v
ponedeljek, 11. 3. ob 20h.
-----------------

Predavanje p. Karla Gržana bo v torek, 12.
3. ob 18.30h v župnijski dvorani. Na zadnjem
srečanju v tem sklopu predavanj pa še o
mojstrstvu ustavljanja časa, da se nam ne bo
tako hitro iztekal. Dolg čas ne gre enačiF z
dolgočasjem, pač pa s FsFm ravnovesjem, ki
nam omogoči, da ne teče življenje mimo nas
– da lažje doživimo dogodke v FsF polnosF.
-----------------

Srečanje skavtske bratovščine 2 bo v
četrtek, 14. 3. ob 20h.
-----------------

Postni petek: adoracija od 17 do 17.30h,
nato pa križev pot do sv. maše. Na postni
petek, 15. 3. nad bo nagovoril p. Karel
Gržan, ob 18h.
-----------------

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.
-----------------

Odmik za ženske bo v Šmihelu nad
Mozirjem od 5 - 7. aprila 2019, od petka
zvečer in do nedelje po maši. Prispevek za
bivanje in hrano je 25 EUR. Odmik vodi
uršulinka sestra Meta Potočnik.
-----------------

Karitas: V prihodnjih dneh pričakujemo
novo pošiljko hrane iz zalog EU, naprošamo
vas, da se prijavite na telefon: 040 135 221.

Evangelij 1. postne nedelje, leto C
(Lk 4,1-13)
TisF čas se je Jezus vrnil od Jordana
poln Svetega Duha in Duh ga je vodil
šFrideset dni po puščavi, hudič pa ga je
skušal. Tiste dni ni nič jedel. In ko so F
dnevi minili, je postal lačen. Hudič mu
je rekel: »Če si Božji Sin, reci temu
kamnu, naj postane kruh.« Jezus mu je
odgovóril: »Pisano je: Človek ne živi
samo od kruha.«
Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu
pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel:
»Tebi bom dal vso to oblast in njihovo
slavo, kajF meni je izročena in lahko jo
dam, komur hočem. Če torej predme
padeš in me moliš, bo vsa tvoja.« Jezus
mu je odgovóril: »Pisano je: Gospoda,
svojega Boga, môli in njemu samemu
služi!«
Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem,
ga postavil vrh templja in mu rekel: »Če
si Božji Sin, se vrzi od tukaj dol; kajF
pisano je: Svojim angelom bo zate
zapovedoval, da te obvarujejo, in: Na
rokah te bodo nosili, da z nogo ne
zadéneš ob kamen.« Jezus mu je
odgovóril: »Rečeno je: Ne preizkušaj
Gospoda, svojega Boga!«
Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami,
se je za nekaj časa umaknil od njega.
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OZNANILA od 10. - 17. 3. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
11. 3.

8.00

za + Jožico Kerč
za + Zoﬁjo Špeh

Torek
12. 3.

18.00

za + starše Pečnik in brata Franca
za + Karel in Ana Irman

Sreda
13. 3.

8.00

za + Miha Blažič, sestro Štejo in moža Jožeta
za + Antona Napotnik

Četrtek
14. 3.

18.00

za + Marijo Plesec
za + Čopar Ivan in Antonijo
za + Deleja Kotnik Mariko

18.00

za + Ivana in Anico Kramer in starše Livk
za + Ano Lednik
za + Ano Gregorc
za + MaFldo Brezovnik

18.00

za + starše in Vinkota Reberčnik (obletna)
za + Cirilo Hriberšek
za + Marijo Jelen
za + Staneta Gnader

Petek
15. 3.

Postni petek

Sobota
16. 3.

Nedelja
17. 3.
2019

2. POSTNA NEDELJA 7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Pepco Hriberšek
za + Jankota Rahten (8 dan)
za + Alojza Brinovšek
za + Marijo Remic

16.00

za + Gregorja Verbuč (obletna) in + Verbučeve

ŠMIHEL
Petek
15. 3.

Postni petek

Nedelja
2. POSTNA NEDELJA 8.45
17. 3. 2019

za + Heleno Hriberšek in Janeza Goltnik

Za Šmihelsko župnijsko cerkev sv. Mihaela je izdelavi je nova spovednica. Župnijska
cerkev v Šmihelu je izredno lepa in tudi notranja oprema cerkve je skrbno izdelana. Klopi
so hrastove in izdelane za stoletja. Oltarji so lepo obnovljeni, prav tako ostali kipi in relieﬁ,
prav tako orgle. Spovednica pa je nedostojna ostale opreme v cerkvi in tudi neprakFčna in
neudobna, predvsem za spovedance. Na njej ni vrat, luči, sedeža, ... Zato bo narejena
nova spovednica, kjer bo možen lep spovedni pogovor, srečanje v zakramentu sprave tudi
z otroci, ... V postnem času bodo nedeljske nabirke posebej namenjene za novo
spovednico. Šmihelske farne lepo vabim, da po svojih možnosFh tudi posebej darujete za
novo spovednico, ki bo, upajmo, dana v uporabo pred velikonočnim spovedovanje.
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