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GLASNIK
4. POSTNA NEDELJA
Evangelij 4. postne nedelje, leto C
(Lk 15,1-3.11-32)

Verouk redno po urniku.
-----------------

Prešli smo na poletni čas.
Maše ob večerih ob 19h.
-----------------

Danes, v nedeljo, 31. 3. bo
v Gornjem Gradu
dekanijska postna obnova
za cerkvene pevce, od 15h
– 17h. Pevci lepo vabljeni.
-----------------

Biblična skupina ima
srečanje jutri, v
ponedeljek, 1. 4. ob 20h.
-----------------

Postni petek: adoracija od
18 do 18.30h, nato pa
križev pot do sv. maše.
Postni nagovor 5. 4. pri sv.
maši ob 19h, br. Joško
Smukavec.
-----------------

Srečanje za birmanske
animatorje v petek, 5. 4.
ob 20h.
-----------------

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.

TisT čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki,
da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki pa so godrnjali in
govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi. « Tedaj jim je
povedal tole priliko: »Neki človek je imel dva sina. Mlajši
med njima je rekel očetu: ›Oče, daj mi delež premoženja,
ki mi pripada!‹ In razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je
mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno
deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje
premoženje. Ko je vse zapravil, je v TsT deželi nastala
huda lakota in začel je trpeT pomanjkanje. Šel je in se
pridružil nekemu meščanu Tste dežele, ki ga je poslal na
svoje posestvo past svinje. Želel se je nasiTT z rožiči, ki so
jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal:
›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa
tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu
rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več
vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od
svojih najemnikov.‹ In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še
daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga
objel in poljubil. Sin mu je rekel: ›Oče, grešil sem zoper
nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval
tvoj sin.‹ Oče pa je naróčil svojim služabnikom: ›Brž
prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu prstan
na roko in sandale na noge! Pripeljite pitano tele in ga
zakôljite ter jejmo in se veselímo! Ta moj sin je bil namreč
mrtev in je ožível; bil je izgubljen in je najden.‹ In začeli so
se veseliT. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je
domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples.
Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal: ›Kaj pa
to pomeni?‹ Ta mu je rekel: ›Tvoj brat je prišel in oče je
zaklal pitano tele, ker se mu je zdrav vrnil.‹ Razjézil se je in
ni hôtel vstopiT. Njegov oče je prišel ven in mu prigovarjal.
On pa je očetu odgovóril: ›Glej, toliko let T služim in nikoli
nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi še nikoli nisi dal
kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel
ta tvoj sin, ki je z vlačugami potraTl tvoje premoženje, si
mu zaklal pitano tele.‹ On pa je rekel: ›Otrok, T si vedno
pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. VzradosTT in
poveseliT pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev
in je ožível, ker je bil izgubljen in je najden.‹«
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OZNANILA od 31. 3. - 7. 4. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
1. 4.

8.00

za + Alojza Janko in starše

Torek
2. 4.

19.00

za + Butejevo Ivanko
za + Franca in Antonijo Pečnik

Sreda
3. 4.

8.00

v čast Svetemu Duhu

Četrtek
4. 4.

19.00

za nove duhovne poklice
za + Rozalijo Završnik (30 dan)
za + Rudija Zupančič

19.00

v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Ano Orel (obletna) in + Krančeve
za + Jožeta Podvratnik
za + Marijo Celinšek

19.00

za + Franca Podvratnik (obletna)
za + Ivana Grofelnik
za + Marjana Benda
za + Franca Mrzlak

5. POSTNA - TIHA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Mlačnikove in Antona (obletna)
za + Franca Beričnik
za + Angelo Reberšak
za + Frančiško Punčuh

Petek
5. 4.

Postni petek

17.00

za + Jezerčke in Čuježeve

Nedelja
7. 4. 2019

5. POSTNA - TIHA
NEDELJA

8.45

za + Dragico Tekavčič

Petek
5. 4.

Postni petek

Sobota
6. 4.

Nedelja
7. 4.
2019

ŠMIHEL

Srečanje za letošnje birmanske botre in njihove partnerje bo v soboto, 6. 4. od 18h –
20h v kulturnem domu v Nazarjih.
Vabljeni pred Velikonočnimi prazniki k sveX spovedi. Spovednik bo vsak dan pol ure pred
sv. mašo v spovednici. Za otroke bo sveta spoved še posebej v tednu od 8. – 11. aprila ob
večerih. 3 razred: 8. 4. ob 18h, 4 in 5 razred: 9. 4. ob 18h, 6 in 7 razred: 10. 4. ob 18h, 8 in
9 razred: 11. 4. ob 18h. Posebej vabim prvoobhajance in biormancem, katerim bo to sv.
spoved pred prejemom zakramenta.
V petek, 12. 4. in v soboto, 13. 4. pa sta posebna spovedna dneva, ko bodo na razpolago
tudi tuji spovedniki. Vabljeni.
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