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

Srečanje ženske skupine bo v ponedeljek, 18.
3. ob 18.30h.
-----------------

V torek, 19. 3., obhajamo praznik sv. Jožefa.
Maša bo ob 10h v Ljubiji in zvečer ob 18.00 v
župnijski cerkvi. V tednu po 19. 3. obhajamo
v Cerkvi na Slovenskem teden družine.
-----------------

Postni petek: adoracija od 17 do 17.30h,
nato pa križev pot do sv. maše. Postni
nagovor 22. 3., p. Toni Brinjovc, pri sv. maši
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.
-----------------

Naši prvoobhajanci bodo v soboto in
nedeljo, 23. – 24. 3. v Šmihelu na duhovnem
vikendu. Skrite botre – molilce prosim, da še
posebej v tem času molite zanje. Prav tako za
birmance.
-----------------

Mladi lepo povabljeni na vseškoﬁjski
dogodek “SXčna diha“, ki bo pri Antonu
MarXnu Slomšku v Celju (pri Salezijancih) v
soboto, 23. 3.
-----------------

V soboto, 23. 3. bomo pričeli z obnovo
kapele sv. ValenXna v Mozirskem gaju.
Vabljeni na delovno akcijo odstranjevanja
stare kriXne, ki se bo pričela ob 7h s kavico in
čajem. V Gaj boste lahko vstopili pri obeh
vhodih, spredaj in zadaj. S seboj pa prinesite
le delovne rokavice. Dela bo dovolj tudi za
Xste, ki ne morete na streho. Akcija odpade v
primeru dežja.

Evangelij 2. postne nedelje, leto C
(Lk 9,28-36)
TisX čas je Jezus vzel s seboj Petra,
Janeza in Jakoba in šel na goro môlit.
Medtem ko je molil, se je videz
njegovega obličja spreménil in njegova
oblačila so belo sijala. In glej, dva
moža sta se pogovarjala z njim; bila sta
Mojzes in Elija. Prikazala sta se v
veličastvu in govorila o njegovem
odhôdu, ki ga bo dopolnil v
Jeruzalemu. Petra in druga dva, ki sta
bila z njim, pa je premagal spanec. Ko
so se zdramili, so videli njegovo
veličastvo in oba moža, ki sta stala ob
njem. In ko sta odhajala od njega, je
Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je,
da smo tukaj. Postavimo tri šotore:
tebi enega, Mojzesu enega in Eliju
enega.« Ni namreč vedel, kaj govorí.
Medtem ko je to govóril, pa se je
narédil oblak in jih obsenčil, in ko so šli
v oblak, jih je obšla groza. Iz oblaka se
je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj
Izvoljenec, njega poslúšajte! « In ko se
je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni
pa so molčali in Xste dni niso nikomur
povedali, kaj so videli.
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OZNANILA od 17. - 24. 3. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
18. 3.
Torek
19. 3.

SV. JOŽEF, mož
Device Marije
- slovesni praznik

8.00

za + Jožeta Orel (obletna)
za + Rozalijo Goličnik

10.00

za + Jožico Lekše
(Ljubija)
za + kanonika Jožeta Goličnik in + Vrhovnikove
za + Jožeta Podvratnik
za + Jožico Orel

18.00

Sreda
20. 3.

8.00

za + Jožefo in Jurija Acman
za + starše Belak in Plešnik

Četrtek
21. 3.

18.00

za + Janeza Pečnik (obletna)
za + Butejevo Ivanko
za + Jožefo in Janeza Oblak (obletna)

18.00

za + starše Puncer, brata Jožeta in mamo
(obletna)
za + Petra Urbanc (30 dan)
za + Franca Pečnik (8 dan)

18.00

za + Jozota Garić
za + Terezijo, Zinko in Karla Natek (obletna)
za + Grozdejeve in za zdravje

Petek
22. 3.

Postni petek

Sobota
23. 3.

Nedelja
24. 3.
2019

3. POSTNA NEDELJA 7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Jožeta in Marijo Hrastnik
za + Nado Turnšek
za + MarXno Budna
za + Marijo Vipavc

16.00

za +Vladota Kodrun

ŠMIHEL
Petek
22. 3.

Postni petek

Nedelja
3. POSTNA NEDELJA 8.45
24. 3. 2019

za + Zgornje Udovske

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

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